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1. Temat i zakres opracowania  

Tematem opracowania jest projekt budowlany sali gimnastycznej zzapleczem socjalnym i
łącznikiem przy publicznym Gimnazjum w Świerczowie 46-112.
Dokumentacja składa się z 6 części
Zakres części 6 obejmuje :

1. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych

2.  Podstawa opracowania

      Umowa zwarta z S.W.P. sp.zo.o. Czeladź ul.Francuska 4 
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ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Roboty wykonywane będą poza okresem zimowym

2. Roboty ziemne wykonać dla sali gimnastycznej – mechanicznie w całości
dla łącznika -  mechanicznie w 80%
                       ręcznie w 20% 

dla terenu – mechanicznie w 80%
                    ręcznie w 20% ( skarpy)

3. Sprzęt do robót ziemnych
                          Koparki o pojemności 0,4 m3
                          Samochód samowyładowczy 5,0T

4. Odwóz zbędnej ziemi
                           na odległość 10km

5. Gruz i elementy rozbiórkowe naleŜy wywieźć na składowisko 
odpowiedniej kategorii
                      załadunek mechaniczny – 70%
                                       ręczny – 30%

6. Opłata na wysypisku – wg stawek obowiązujących na danym wysypisku

7. Wykonanie konstrukcji dachu hali – wg kalkulacji indywidualnej

8. Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej – wg kalkulacji indywidualnej

9. Wykonanie tynków wewnętrznych – ręcznie

Koszt inwestycji naleŜy obliczyć w rozbiciu na części :
I   – sala gimnastyczna z zapleczem
II   - łącznik 
III – teren
IV – wyposaŜenie sali w sprzęt sportowy i urządzenia techniczne



deem  Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                                     P- 180/2009 str. 
“Projekt budowlany sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy publicznym Gimnazjum w Świerczowie”      cz.6/6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

A. CZĘŚĆ BUDOWLANA  

1. Wymagania ogólne (kod CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4,
45212225-9,45214200-2)

2. Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe (kod CPV: 45110000-1,451112200-6)

3. Roboty ziemne  (kod CPV: 45111200-0, 45112000-5)

4. Roboty zbrojarskie  (kod CPV: 45223500-1)

5. Roboty betonowe i hydroizolacyjne (kod CPV: 45262300-4)( 45261320-3,45320000-6)

6. Roboty murowe  (kod CPV: 45262500-6)

7. Roboty ciesielskie (kod CPV: 45223220-4,45223800-4)( 45260000-7,45223210-
1,45261000-4,45261210-9,45261300-7,45323000-7)

8. Roboty dekarskie (kod CPV: 45261420-4)

9. Roboty termoizolacyjne  (kod CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6)

10. Roboty tynkarskie (kod CPV: 45324000-4,45410000-4)

11. Roboty podłogowe  (kod  PCV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4)(45432110-8,45432120-1)

12. Roboty okładzinowe  (kod CPV: 45262650-2,45431200-9)

13. Roboty szklarskie i stolarskie  (kod CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-6 )

14. Roboty malarskie (kod  PCV:45442100-8)

15. Roboty ślusarskie (kod  PCV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3)

16. Roboty rusztowaniowe (kod CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8)

17. Roboty wykończeniowe (kod CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9)

18. Roboty terenowe i nawierzchniowe           (kod CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5,
45342000-6,45421148-3, 45212221-1,45236110-4) 

B. Wykonanie konstrukcji dachowych łukowych w system ie ABM  
(kod CPV: 45260000-7, 45261213-0,45262425-6,45262400-5)

C. Instalacje sanitarne  (kody CPV: 45331000-6, 45331100-7, 45320000-6, 45231000-5)

D. Instalacje elektryczne     (kod CPV: 45311000-0, 45312200-9, 45312100-7, 45315700-5)
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A. CZĘŚĆ BUDOWLANA  

1. Wymagania ogólne  

1.1. Obowi ązki Inwestora
1.1.1. Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy

w 2-ch egzemplarzach dokumentację projektową oraz dziennik budowy

1.1.2. Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaŜe plac budowy 
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym
przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji
inwestycji

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.1.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w.

1.2. Obowi ązki Wykonawcy
1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz
wykonania robót i uzyskanie akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie 
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia naleŜy

uzgodnić z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu

przejęcia placu budowy, do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac
budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy

1.2.4. Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie , ochrona przyjętych 
punktów i poziomów odniesienia   

1.2.5. Wykonanie niwelacji terenu

1.2.6. Zabezpieczyć dostawę mediów na teren budowy

1.2.7. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem.
Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed :

-  zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczególności : paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami

                     -  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
                     -  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu
                     -  moŜliwością powstania poŜaru
                     -  niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przyległym

             1.2.8.Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych –
                      przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma 

                      obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje znajdujące się na
terenie budowy przed ich uszkodzeniem.

            1.2.9.Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami,
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                     materiałami oraz sprzętem zgromadzonym na placu budowy od    momentu
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.

            1.2.10.Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności
publicznej lub prywatnej.

            1.2.11.W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć
wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym
fakcie Inwestora i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych
decyzji.

            1.2.12.Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom 
                      odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w

warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.3. Materiały
1.3.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, zgodne z obowiązującymi normami, posiadać

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do uŜycia.

1.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób 
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.

1.3.3.Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem 
                     wymogów bezpieczeństwa i umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

 1.3.4.Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru lub
                     Inwestora, powinny być składane oddzielnie , a dostawy tych materiałów

przerwane.

1.4. Sprzęt 
 zastosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w

dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga
akceptacji Inwestora.

1.5. Transport
dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Środki transportu kaŜdorazowo
powinny posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosowne do przewoŜonego ładunku.
Wykonawca powinien dostosować się do ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas
transportu, zarówno po drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak równieŜ
w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robót
Wszystkie materiały objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i S.T.
dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie.
Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w
skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej kierowanie,
nadzór i kontrolę robót budowlanych. JeŜeli na budowie są prowadzone roboty
budowlane, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w
specjalności innej niŜ ma Kierownik budowy, obowiązuje ustanowienie dla tych robót
kierownika o danej specjalności.

1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy :
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-   dziennik budowy
-   księgę obmiarów

               -   dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych
               -   atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych
               -   dokumentów pomiarów cech geometrycznych
               -   protokołów odbiorów robót
               Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone w odpowiednich formularzach i

koniecznie podpisane przez Wykonawcę i Inwestora.
               Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa

Budowlanego.
               Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika budowy. Prawo do

dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przysługuje równieŜ :

               -   przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego
               -   autorowi projektu
               -   osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresie

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych)
               Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem
ślepym.

               Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 
               Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jako ści robót
1.8.1. wymagania ogólne

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za
ich zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowę, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót
przedstawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem i ze
sztuką budowlaną.
Projekt organizacji robót powinien zawierać :
-   terminy i sposób prowadzenia robót
-   organizację ruchu na budowie
-   oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
-   wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę
-   wykaz środków transportu
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych robót
-   wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania

praktycznego
-   opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót
-   sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom

                     W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :  
                     -   wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości
                     -   przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania

odpowiedniej ich jakości
                     -   określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność robót
                     -   prowadzenie bieŜące kontroli jakości otrzymywanych materiałów
                     -   wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana

uzgodniona z projektantem
                    Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu, transportu podane

zostały w pkt.1.3.,1.4.,1.5.
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1.8.2. koszty badań kontrolnych
Inwestor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych w
przypadku jeśli przedstawione wyniki badań są dla niego niewiarygodne.
Koszty badań kontrolnych obciąŜają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i
wbudowanych materiałów.
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są
podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem ślepym.
Pomiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót zakrywanych naleŜy wykonać przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w
księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.

1.10. Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie
ich wartości technicznej.

Odbiory robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu
podlegają zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym
procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.10.1.Dokumenty do odbioru robót
           Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje :

a. dokumentację projektową i S.T.
b. receptury i ustalenia technologiczne
c. dziennik budowy i księgi obmiaru
d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
e. atesty jakościowe wbudowanych elementów  konstrukcyjnych
f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru
g. sprawozdanie techniczne
h. dokumentację powykonawczą
i. operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać :
-   przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót
-   zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany
-   uwagi dotyczące warunków realizacji robót
-   datę rozpoczęcia i zakończenia robót

1.10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robót
-   podstawę oceny stanowią badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji

robót oraz oględziny podczas odbioru
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-   podstawę odbioru stanowią oględziny i protokoły z badań i pomiarów
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisję
odbioru

1.10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku 
Budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie
zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny
(końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego
oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, z
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie mających większego
wpływu na cechy eksploatacji dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.
Jeśli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wyłącza z odbioru.

1.10.4. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w 
Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na
podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla
poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie
czynności  konieczne do prawidłowego wykonania robót.

 2.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA śOWE

2.1. Przedmiot
             2.1.1.   Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  
                         wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, 
                         wyburzeniami i demontaŜem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych

parteru budynku szkoły na styku z projektowanym łącznikiem.

             2.1.2.   S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w
pkt.2.1.1.

             2.1.3.   Zakres robót objętych S.T.:
                        

– demontaŜ drzwi zewnętrznych w bud.dydaktycznym szt.1
– rozbiórka schodów zewnętrznych
– rozbiórka placu betonowego w miejscu lokalizacji łącznika i zaplecza

2.2. Materiały pochodz ące z rozbiórki :
Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szkło, papa, elementy metalowe (złom),
kostka brukowa, 

2.3. Sprzęt :
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, piły do metalu, dźwig, spych.

2.4. Transport :
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i części gruzu na odpowiednie
składowiska. Gruz zuŜyć częściowo w podłoŜu posadzki łącznika.

 
2.5. Wykonanie robót 

a. drzwi
      –  zdjąć ręcznie ościeŜe 
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-   przenieść wyjęte ościeŜe na wyznaczone miejsce na placu budowy
-   odciąć zaczepy na ościeŜnicy
-   wyciągnąć ościeŜnicę z otworu i przenieść na wyznaczone miejsce na placu
budowy

b. schody i plac betonowy
- elementy betonowe rozkruszyć młotem pneumatycznym lub spychu
-zerwany i skruszony beton załadować na wywrotkę i odwieźć w wyznaczone
miejsce

2.6. Kontrola jako ści robót 
-  polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku
zagroŜeń w ich miejscu

2.7. Jednostk ą obmiaru  jest (m2) placu, dla drzwi i okien – szt., 

2.8. Roboty odbiera  Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9. Podstawa płatno ści  – m2,mb, sztuk, po odbiorze robót.

2.10. Przepisy zwi ązane 
szczegółowe zapisy z zakresu warunków bhp przy robotach rozbiórkowych –
Rozp.Min.Bud.i Przemysłu Mat.Bud.z dnia 28.III.1972r – Dz.U.nr 13 poz.93 z
późniejszymi zmianami.

3.   ROBOTY ZIEMNE

3.1. Przedmiot
3.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące
          wykonania i odbioru robót ziemnych.

3.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze 
Robót wymienionych w pkt.3.1.1. 

            3.1.3.Zakres robót objętych S.T.:
                     -  zerwanie humusu i złoŜenie go w pryzmy (cały teren)
                     -  wykonanie wykopu o ścianach ze spadkiem do wykopu (pod salę sportową). 
                     -  wybrane masy ziemi przetransportować częściowo na odkład (do późniejszego

zasypania) resztę wywieźć na odległość do 10km
                     -  oczyszczenie dna wykopu
                     -  oczyszczenie, sprawdzenie i zabezpieczenie rur sieci  kanalizacji deszczowej i

sanitarnej
                     - zasypanie wykopów i mechniczne zagęsczanie wrstwowo

– formowanie skarp i nasypów

3.2. Materiały
Grunt pochodzący z wykopu

3.3. Sprzęt
Koparka przedsiębierna i podsiębierna, łopaty.

3.4. Transport
Koparka, wywrotka, taczka.

3.5. Wykonanie robót
-   zdjąć wierzchnią warstwę ziemi (humus) i spryzmować ją w 
    miejscu uzgodnionym z Inwestorem
-   wytyczyć obszar wykopów zgodnie z dokumentacją techniczną
-   wykonać wykopy za pomocą koparki z pomieszczeniem części 
    mobilu na odkład  (do późniejszego zagospodarowania). Część 
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                   pozostałą ładować na wywrotki i wywieźć na odległość 10km.
                -   zasypanie wykopu po wylaniu ław fundamentowych i zagęszczenie mechaniczne

(obustronnie)
                -   zasypanie wykopu po wymurowaniu ścian podziemia i zagęszczenie mechaniczne

warstwami
                -   zasypanie podłoŜa pod pochylnie zewnętrzne 
                -   uformowanie skarp i nasypów

3.6. Kontrola jako ści robót
Polega na sprawdzeniu obszaru i głębokości wykopu, stanu zawilgocenia podłoŜa i
jakości gruntu w podłoŜu. BieŜąco kontrolować zasypkę gruntową oraz stopień jej
zagęszczenia.

3.7. Jednostka obmiaru  – (m3) wykopu i jego zasypanie

3.8. Roboty objęte S.T.odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

3.9. Podstawa płatno ści  – (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robót

3.10. Przepisy zwi ązane
PN-68/B-06250 – Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze)
PN-74/B-02480 -  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia.

4. ROBOTY ZBROJARSKIE  

4.1. Przedmiot
     4.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T.są wymagania dotyczące wykonania 

                     i odbioru robót zbrojarskich na wszystkich etapach zadania.

           4.1.2.S.T.stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w
pkt.4.1.1.

           4.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                    -   oczyszczenie prętów zbrojeniowych
                    -   prostowanie, cięcie
                    -   gięcie prętów
                    -   montaŜ segmentów zbrojenia w deskowaniu (szalunki) z zachowaniem właściwych

dystansów na otuliny

4.2. Materiały
Stal zbrojeniowa STOS  A0 i A3 – 34GS

4.3. Sprzęt
Prościarka, giętarka, noŜyce do cięcia prętów, stół warsztatowy, cąŜki do cięcia,
zbrojenia, piła do cięcia prętów, wiązak z pętelkami do skręcania drutu.

4.4. Transport
Ręczny

4.5. Wykonanie robót
Pręty oczyścić z kurzu, ziemi, luźnej rdzy, tłustych plam.
Przygotowane, przycięte i przygięte pręty zbrojeniowe, złoŜyć starannie na
wyznaczonych miejscach aby nie spowodować uszkodzeń i odkształceń lub
pomieszania.
Układanie elementów zbrojenia wg schematów opracowanych w sposób umoŜliwiający
kontynuację układania bez uszkodzenia ułoŜonych wcześniej.
Przed ułoŜeniem zbrojenia na deskowaniu, naleŜy dokonać sprawdzenia i odbioru
deskowania.
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UłoŜenie zbrojenia powinno być zabezpieczone od przesunięć i uszkodzeń w trakcie
dalszych robót (betonowania i wibrowania).
Grubość otuliny powinna wynosić :
-   w fundamentach – 5cm
-   w płytach i schodach – 2cm
-   w podciągach – 2cm
– w nadproŜach – 2cm
– w słupach - 3cm

4.6. Kontrola jako ści robót
Polega na oględzinach zewnętrznych i obmiarze ułoŜonego zbrojenia, potwierdzeniu
jakości stali.
Dopuszczalne odchylenia w układaniu zbrojenia w deskowaniu :
Odległość między oddzielnie układanymi prętami
-   w ławach fundamentowych – zgodnie z rys. konstrukcyjnym
-   w stopach fundamentowych – zgodnie z rys. konstrukcyjnym
-   w podciągach – zgodnie z rys. konstr.
-   w płytach – zgodnie z rys. konstr.
-   w belkach – zgodnie z rys. konstr.
-   w nadproŜach – zgodnie z rys. konstr.
-   w słupach – zgodnie z rys. konstr.
-   w ścianach – zgodnie z rys. konstr.
Odległość między strzemionami belek – zgodnie z rys. konstr.
W grubości warstwy otulającej zbrojenie
-   w fundamencie, w ścianie – 5cm
-   w płycie – 2cm
-   w podciągu – 2cm
-   w słupie – 3cm
Odległość między prętami rozdzielczymi – wg poszczególnych rys.
Wyniki kontrolowanych odbiorów i oględzin zbrojenia naleŜy wpisać do dziennika
budowy z podaniem daty odbioru.

4.7. Jednostk ą odbioru  jest (kg) w rozdzieleniu na stal gładką i Ŝebrową

4.8. Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy.

4.9. Podstawa płatno ści  – (kg) połoŜonego zbrojenia

4.10. Przepisy zwi ązane
PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i spręŜone.
                             Obliczenia statyczne i projektowane.

5. ROBOTY BETONOWE I HYDROIZOLACYJNE  

5.1. Przedmiot
      5.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania 
                i odbioru robót Ŝelbetowych.

      5.1.2.Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy 
                dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.5.1.1.

      5.1.3.Zakres robót objętych S.T.
               -   ustawienie szalunków
               -   zakup betonu kl.B25 o konsystencji plastycznej z wytwórni,
                   przewóz środkiem transportu z urządzeniami przystosowanymi do mieszania w

czasie jazdy
               -   podawanie mieszanki betonowej mechanicznie przy pomocy
                   pompy tłoczącej
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               -   nakładanie mieszanki betonowej ręcznie
               -   zagęszczenie mieszanki za pomocą wibratorów
               -   przerwy robocze – nad chudym betonem
                                                - nad stopami i ławami fundamentowymi
                    NaleŜy przygotować starannie połączenia betonu stwardzonego z betonem

świeŜym przez usunięcie luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przepłukanie tego miejsca wodą.

 -    pielęgnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni
               -    demontaŜ szalunków 
               -  wykonanie izolacji przeciwilgociowej ław i ścian fundamentowych,

5.2. Materiały
Beton kl.B25 szczelny, papa, lepik asfaltowy

5.3. Sprzęt
Ubijarki ręczne i wibratory, młot drewniany, dziobaki i sztychówki

5.4. Transport
Samochody z mieszaczami i z pompą tłoczną

5.5. Wykonanie robót
W trakcie układania mieszanki betonowej, naleŜy starannie obserwować prawidłowość
zachowania kształtu konstrukcji. Przebieg układania dokładnie odnotować w dzienniku
budowy. Wibrator pogrąŜony zagłębiony w odl. max 1,5-krotnej wielkości skutecznego
promienia jego działania. Płaszczyzny wibratorów powierzchniowych powinny zachodzić
na siebie na odległość 20cm.
UłoŜony beton pielęgnować co najmniej przez 7dni w następujący sposób :

-   odsłonięte powierzchnie betonu chronić przed działaniem czynników atmosferycznych
               -   podtrzymywać wilgotność betonu przez polewanie wodą po 24 godzinach od chwili jego

ułoŜenia (przy temp. poniŜej +5 C beton nie podlewać)
                 - wykonanie izolacji przeciwilgociowej poprzez przesmarowanie 2x lepikiem na zimno, 

– na zwieńczeniu ław i ścian fundamentowuch 2x papa na lepiku

5.6. Kontrola jako ści robót
KaŜda partia betonu dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w
zaświadczenie wystawione przez producenta, dotyczące jakości betonu.
-   charakterystyka betonu – kl. B25
-   wyniki badań kontrolnych na ściskanie
-   okres w którym wyprodukowano daną partię betonu
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy sprawdzić prawidłowość robót
poprzedzających :
-   prawidłowość wykonania szalunków
-   prawidłowość wykonania zbrojenia
-   przygotowanie powierzchni w miejscu przerwy wlewczej 
-   prawidłowość wykonania robót zanikających
Deskowanie i zbrojenie bezpośrednio przed betonowaniem naleŜy oczyścić.
Powierzchnie deskowane powinny być powleczone środkiem uniemoŜliwiającym
przywieranie betonu.
Konieczna bieŜąca kontrola pielęgnacji betonu.
Sprawdzenie prawidłowości nałoŜenia izolacji poziomych i pionowych podziemnych i
nadziemnych elementów betonowych.

5.7. Jednostka obmiaru  – (m3) ułoŜonego betonu

5.8. Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy.

5.9. Podstawa płatno ści
Płaci się za (m3) ułoŜonego betonu.
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5.10. Przepisy zwi ązane
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe.
                              Wymagania techniczne.
BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody badań.
PN-62/B-10144 -  Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej.
                              Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6. ROBOTY MUROWE  

6.1. Przedmiot
     6.1.1.Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

murowych przy realizacji zadania.

     6.1.2.S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w
pkt.6.1.1.

     6.1.3.Zakres robót objętych S.T.:
              -   wymurowanie ścian fundamentowych
              -   wymurowanie ścian zewnętrznych

– wymurowanie ścianek działowych

6.2. Materiały
-   bloczki fundamentowe
-   cegła ceramiczna dziurawka
-   pustaki Porotherm gr 30cm i 11.5cm
-   zaprawa cementowa marki Rz=5MPa, 
    cement.-wap. marki Rz=3MPa

6.3. Sprzęt
Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca,
warstwomierz naroŜny, łata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka
elektryczna

   
6.4. Transport

Samochód o udźwigu do 12 ton (rozładunek ręczny lub mechaniczny), wózek widłowy,
dźwig pionowy

  
6.5. Wykonanie robót

Murowanie ścian na 2-ch warstwach papy asfaltowej na lepiku ułoŜonej na ścianach
podziemia. Przed ułoŜeniem w murze cegłę naleŜy oczyścić z kurzu i innych
zanieczyszczeń.
Mury wykonać warstwowo z zastosowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny gr12mm w
poziomie i 10mm w pionie. Spoiny niepełne (10-15mm od lica muru).
Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonać w trakcie wznoszenia ścian. 
Ścianki z luxfera wykonać wg technologii wykonania ścianek z bloczków szklanych,
zastosować odpowiednie zbrojenie spoin.
Roboty prowadzić w temp. powyŜej 0 C.
Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub
kopalnianego.
Skład objętościowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stoŜka pomiarowego 6-8.
Cement Portlandzki kl.25

6.6. Kontrola jako ści
Sprawdzić jakość pustaków, wymiaru, kształtu, liczby pęknięć, odporności na uderzenia.
Sprawdzić zawartość margla, nasiąkliwość. Sprawdzić prawidłowość wykonania kotew
w ścianie i w nadproŜach. 

6.7. Jednostka obmiaru  - (m3) muru zewnętrznego i (m2) ścianki działowej,(m2) ścianki z
luxfera
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6.8. Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy
i dokumentacji projektowej.

6.9. Podstawa płatno ści
(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robót

6.10. Przepisy zwi ązane
PN-65/B-14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania

                                            przy odbiorze.
               PN-69/B-30302 – Wapno sucho gaszone do celów budowlanych.
               PN-74/B-3000   -  Cement Portlandzki
               PN-75/B-12001 -  Cegły budowlane pełne wypalane z gliny.

7. ROBOTY CIESIELSKIE  

7.1.   Przedmiot S.T.
     7.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące 
              wykonania i odbioru robót związanych z ułoŜeniem więźby dachowej na obiekcie

projektowanym.

     7.1.2.S.T.jest stosowana jako dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt.7.1.1.

     7.1.3.Zakres robót objętych S.T.
              -   obróbka elementów więźby
              -   montaŜ elementów więźby dachowej (łącznika i zaplecza)

     7.2.   Materiały
     drewno iglaste, śruby, gwoździe pierścieniowe, 

7.3. Sprzęt
Piła elektryczna, siekierka, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łata(2mb),

7.4. Transport
Samochód o udźwigu 12ton, dźwig

7.5. Wykonanie robót
-   obróbka elementów więźby dachowej
-   połoŜenie murłaty, przymocowanie jej do kotew wypuszczonych z wieńca,

wypoziomowanie
-   ustawienie słupków, zakotwienie w podłoŜu i wypoziomowanie na nich płatwi
-   ułoŜenie i przymocowanie krokwi za pomocą śrub, krokwie naciąć w miejscu oparcia

7.6. Kontrola jako ści robót
Polega na sprawdzeniu :
-   prawidłowości zakotwienia płatwi i słupków
-   wypoziomowania płatwi
– prawidłowości mocowania krokwi
-   równości płaszczyzny połaci
-   poziomów kalenic i okapów
-   zgodności z projektem

7.7. Jednostka obmiaru  – (m3) drewna obrobionego

7.8. Odbiór robót
Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
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7.9. Podstawa płatno ści
(m3) drewna wbudowanego

7.10. Przepisy zwi ązane
PN-71/B-10080 – Roboty ciesielskie, warunki i badania przy  odbiorze
PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

8. ROBOTY BLACHARSKIE  

8.1. Przedmiot S.T.
     8.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T.s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem robót blacharskich.

     8.1.2.S.T.jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w
pkt 8.1.1.

     8.1.3.Zakres robót objętych S.T.
– przygotowanie podłoŜa – folia, kontrłaty i łaty
– wykonanaie deskowania
– pokrycie 2x papa termozgrzewalna
– montaz wywietrzników dachowych oraz kominków wentylacyjnych

              -   pokrycie dachu zaplecza blachą trapezową
              -   obróbka blacharska połaci dachowej

                  -   montaŜ rynien i rur spustowych
                         -   wykonanie podbitek pod okapy

8.2. Materiały
-   blacha ocynk powlekana gr.0,88 trapezowa TR-44
    kolor brązowy matowy
- papa termozgrzewalna
– blacha ocynk powlekana, gładka, matowa, brązowa gr 0.75mm i 1.0mm
-   rynny PCV 
-   rury spustowe PCV 
– wkręty do drewna, kołki rozporowe
– kominki wentylacyjne i wywietrzniki dachowe
– deski

8.3. Sprzęt
NoŜyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica,
pion, łata(2mb), dźwig 1.0t

8.4. Transport
Samochód o nośności do 12ton, wózek widłowy

8.5. Wykonanie robót
-   przygotowanie połaci do pokrycia blachą tzn. naciągnięcie folii, 
    nabicie kontrłat i łat
- przygotowanie połaci do pokrycia papą termozgrzewalną
-   wypoziomowanie kalenic i okapów
-   układanie kolejnych płyt blachy i mocowanie przy pomocy 
    wkrętów do drewna stosując zakładkę jednej fali. W przypadku 
    krótszych arkuszy niŜ szerokość połaci naleŜy stosować 
    zakłady poziome dł.ok20cm
- układanie papy termozgrzewalnej na zakład.
-   kalenice, kosze, okapy i styki ze ścianami naleŜy obrobić 
    blachą gładką zgodnie ze sztuką budowlaną w sposób zapewniający szczelność.

Na łączeniach stosować kit dekarski. Przy obróbce okapu wykonać szczelinę
wentylacyjną dla wentylacji stropodachu.  
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-   rynny i rury spustowe montować zgodnie z instrukcją producenta i zgodnie ze
sztuką budowlaną   

8.6. Kontrola jako ści robót
Polega na sprawdzeniu:
-   szczelności pokrycia
-   prawidłowości mocowania elementów
-   poziomów i pionów
-   estetyki wykonania
-   zachowania szczelin wentylacyjnych
-   prawidłowości spadków rynien

8.7. Jednostka obmiaru robót  – (m2) pokrycia, (m2) blachy zuŜytej na obróbki
blacharskie

8.8. Odbiór robót obj ętych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji
projektowej.

8.9. Podstawa płatno ści
-  za (m2) pokrycia
-  za (m2) obróbki blacharskiej

8.10. Przepisy zwi ązane
PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE  

9.1. Przedmiot S.T.
     9.1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem

przegród budowlanych w obiekcie

     9.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w
pkt.9.1.1.

     9.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                       
                       -   przyklejenie płyt styropianowych gr 5cm i 10cm FS 15-20kg/m3 frezowanych do

elementów Ŝelbetowych obiektu. Dodatkowo kaŜda płyta przymocowana
łącznikami plastikowymi

                       -   pokrycie styropianu siatką z włókna szklanego na masie klejącej do styropianu
                       -   po wyschnięciu przyklejenie 2-iej warstwy siatki j.w.
                       -   przyklejenie płyt styropianowych gr5cm FS15-25 na ścianie fundamentowej ,

klejenie szczelne na całej powierzchni
                       -   obłoŜenie 1x siatką z włókna szklanego na masie klejącej
                       -   obrzucenie zaprawą cementową marki Rz=5MPa gr.1,5cm i dokładnie wygładzić
                       -   posmarowanie 2x dysperbitem
                       -   ułoŜenie wełny mineralnej półtwardej pod sufitem sali, warstwa wełny gr20cm (2x

10cm ułoŜenie mijankowe)
                       -   w posadzkach sali ułoŜyć szczelnie płyty styropianowe gr5cm FS20

9.2. Materiały
-   płyty styropianowe frezowane gr5cm, 8cm, 10cm, 15cm typ FS 15-20kg/m3
-   płyty styropianowe frezowane gr5cm typ FS 20kg/m3
-   płyty wełny mineralnej półtwardej gr5, 10, 15cm
-   masa klejąca do styropianu i siatki
-   siatka z włókna szklanego
-   listwy naroŜnikowe stalowe perforowane
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-   zaprawa cementowa marki Rz=5MPa
– dysperbit

–

9.3. Sprzęt
NoŜe do ciecia styropianu, noŜyce do cięcia siatki i listew, mieszadła do zapraw,
kielnia, poziomica, pion, łata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy

9.4. Transport
Samochód do 10t

9.5. Wykonanie robót
Ściśle wg instrukcji producenta płyt

9.6. Kontrola jako ści robót
-   wg instrukcji j.w. ze szczególnym zwróceniem uwagi na skuteczność zamocowania

kołków w ścianach (wymagana min siła wyrwania kołka 1,2kN)
-   sprawdzić szczelność ułoŜenia wełny mineralnej na stropie i czy zachowane

zostały szczeliny wentylacyjne 

9.7. Jednostka obmiaru  – (m2)ocieplenia ściany, stropu lub posadzki

9.8. Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy z
uwzględnieniem wymagań instrukcji, PN, projektu

9.9. Podstawa płatno ści
Za (m3) lub (m2) – zgodnie z obmiarem robót

9.10. Przepisy zwi ązane
-  instrukcje ITB nr334/96
-  aktualne NP

10.    ROBOTY TYNKARSKIE  

10.1.   Przedmiot S.T.
       10.1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót

tynkarskich

       10.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych
w pkt.10.1.1.

       10.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                  -   sprawdzenie wykonania robót instalacyjnych, zamocowań 
                      przewodów, zakucia bruzd, osadzenia wyłączników i.t.p.
                  -   sprawdzenie osadzenia ościeŜnic okiennych i drzwiowych
                  -   sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej
                  -   sprawdzenie prawidłowości zamocowania styropianu,
                  -   oczyścić podłoŜe z kurzu szczotkami, usunąć wszelkie plamy (mycie

roztworem 10% mydła szarego)
                  -   sprawdzić prawidłowość wykonania spoin – powinny być niepełne, cofnięte o

ok10-15mm
                  -   zbyt suchą powierzchnie muru zwilŜyć wodą bezpośrednio przed nałoŜeniem

tynku
                  -   tynk wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy

cementowej (1-1) gr 3-4mm
                  -   na  fragmentach ścian,  tynk wykończyć gładzią gipsową lub połoŜyć tynk

strukturalny czy mozaikowy
                  -   wykonać tynk kat III z wyjątkiem fragmentów ścian pod okładziny gdzie naleŜy

wykonać tynk dwuwarstwowy kat. II
– na zewnątrz tynk mineralny strukturalny poza szkłem i okładzinami



deem  Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                                     P- 180/2009 str. 
“Projekt budowlany sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy publicznym Gimnazjum w Świerczowie”      cz.6/6

10.2. Materiały
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk akrylowy, środki gruntujące

10.3. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadło
do zapraw, pojemniki na masę tynkarską, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa

10.4. Transport
Samochód o udźwigu do 12ton (dowóz materiału) ręczny na placu budowy.

10.5. Wykonanie robót
Proces technologiczny :
-   wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianie
-   wykonanie obrzutki ścian
-   wykonanie narzutu na powierzchnię ścian
-   wykonanie gładzi wraz z zatarciem
-   wykonanie ościeŜnic, uskoków, wnęk

10.6. Kontrola jako ści
-   sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm
-   sprawdzenie narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 – po zawiązaniu zaprawy

obrzutki – narzut rozprowadzić pacą
-   gładź nanosić przed związaniem narzutu

                    -   gładź z zaprawy cem.-wap.1:1:2 o konsystencji 7-10cm zsp z drobnym piaskiem
przesiewnym o uziarnieniu 0,25-0,5cm

                        zacierane na gładko pacą drewnianą
                   -   tynk mineralny cienkowarstwowy strukturalny na zewnątrz wykonać zgodnie z

instrukcją producenta
                  

10.7. Jednostk ą obmiaru  dla robót tynkarskich jest (m2) tynku

10.8. Roboty  tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

10.9. Podstawa płatno ści
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk:
-   cem.-wap.
-   gładź gipsowa
-   tynk cienkowarstwowy silikonowy

10.10. Przepisy zwi ązane
PN-65/B-14503  – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap.
PN-70/B-101000 –Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnętrznych
PN65/B-10101 -   Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

11. ROBOTY PODŁOGOWE  

11.1. Przedmiot S.T.
       11.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót posadzkowych posadzek nowych.

       11.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt.11.1.1.

       11.1.3.Zakres robót
                 - wierzchnie warstwy (wykończeniowe) podłóg w obiektach projektowanych
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11.2. Materiały
-   płytki gress podłogowe antypoślizgowe
-   płytki gress cokołowe
-   zaprawa klejąca do płytek (wodoodporna)
-   zaprawa fugowa do płytek
-   listwy naroŜnikowe wypukłe PCV
-   elementy dystansowe
-   akcesoria (klej, sznur, listwy cokołowe) do wykładzin j.w.
-   podłoga drewniana pływająca (rozwiązanie systemowe)
-   legary drewniane
-   mata gumowe 4mm i 2mm
-   folia izolacyjna
-   listwa przyścienna
-   płyty wiórowe 10mm i 12mm

11.3. Sprzęt
Młotek do płytek, piła do cięcia, łata, poziomica, mieszadło i pojemnik do masy
klejącej, szpachlówka, zgrzewarka, szlifierka

11.4. Transport
Samochód do 1,8ton udźwigu, ręczny

11.5. Wykonanie robót
Płytki gress ułoŜyć na podkładzie betonowym na warstwie klejącej o gr.ok1,0cm.
KaŜdą płytkę naleŜy wgnieść w zaprawę i przycisnąć do płytek poprzednich.
Wypoziomować przez postukiwanie lekko młotkiem przez łatę drewnianą połoŜoną
na kilku płytkach. W naroŜnikach wypukłych zamocować listwę wykończeniową.
Po ułoŜeniu płytek i stwardnieniu zaprawy naleŜy odstępy między płytkami
wypełnić fugą i wygładzić ją. 
Wykładzinę dywanową ułoŜyć na podkładzie betonowym i na macie gumowej
Łączenie płatów wykładziny szczelnie na styk. ObrzeŜa wykończyć listwą
systemową. Wykładzinę sportową w siłowni ułoŜyć na betonie ściśle wg instrukcji 

producenta. Podłogę w salce ćwiczeń i na hali wykonać na podwójnym
legarowaniu ściśle wg instrukcji producenta.

11.5.1 Podłoga w sali 
Wymiary płyty boiska :
  -długość        -  38,70m
  -szerokość     -  19,70m

Wymagania techniczne:

-skład: 100% PCV
-grubość całkowita wykładziny: minimum. 7 mm
-minimalna grubość warstwy ścieralnej min. 2,1 mm
- Wielowarstwowa nawierzchnia składająca się z warstwy nośnej /ścieralnej/ gr. 2,1 mm zbudowanej z ziarnistego,
gładzonego, czystego winylu. Warstwa ta zabezpieczona specjalnym środkiem , tworzącym usieciowaną strukturę
zabezpieczającą przed zabrudzeniem oraz zwiększającą trwałość nawierzchni.
środek wykładziny wzmocniony jest siatką z włókna szklanego, której zadaniem jest równomierne rozłoŜenie obciąŜenia
powstałego na skutek dynamicznych obciąŜeń spowodowanych stawianiem stóp na nawierzchni.
spodnia warstwa z pianki PVC o zwartej strukturze i grubości  4,9 mm. Podkład ten działa jak poduszka pneumatyczna i
zapewnia optymalną amortyzację uderzeń.
Cała wykładzina jest zabezpieczona fabrycznie środkiem zapewniającym ochronę przeciwpleśniową i bakteriostatyczną
na całej grubości.

-tłumienie dźwięku: ∆L> 18dB
- absorbcja energii ≥ 35 %
-odporność na uderzenia: ≥8 Nm
-odbicie piłki:  98%
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-wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciw pleśniowe i
bakteriostatyczne(np. SANOSOL)
-wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i
zabrudzeniem(np. PROTECSOL)
-wykładzina musi być: gat. I, rolowana. Oferent musi przedstawić w ofercie: opis i nazwę oferowanej wykładziny, atesty
i autoryzację producenta dla oferenta i próbkę oferowanej wykładziny

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:
 Certyfikaty:

-FIVB  (Międzynarodowej Federacji Siatkówki aprobata do rozgrywek międzynarodowych)
-EHF (Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej)
-FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki aprobata na poziom 2)
-świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny
-atest higieniczny
-deklaracja zgodności z PN lub aprobata techniczna ITB

UWAGA: Spełnienie w/w wymagań nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych, lecz
ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez Wykonawców-oferentów produktów zamiennych o niskim
standardzie.

Technologia wykonania:
-połoŜenie warstwy folii przeciwwilgociowej 
-wykonanie rusztu drewnianego z krzyŜujących się ze sobą legarów z desek (legar dolny o wym. 25mm x 90 mm, legar
górny o wym. 19mm x 95mm), ułoŜonych w rozstawie 50cm x 50cm mocowanych ze sobą za pomocą zszywek z Ŝywicą
Legary z desek z so/św klasy I I/III, dwustronnie struganych, impregnowanych środkami ogniochronnymi metodą
zanurzeniową, suszonych.
-wykonanie ślepej podłogi z desek 19mm x 95mm ułoŜonych aŜurowo w odstępach ok. 60 mm, mocowanych  do rusztu .
- wypoziomowanie konstrukcji klinami z tworzywa PVC o regul. 1,5-3,5 cm w rozstawie co 500 mm
Ślepa podłoga z desek  z so/św klasy II/III, dwustronnie struganych impr. środkami ogniochronnymi metoda
zanurzeniowa, suszonych
-połoŜenie warstwy folii przeciwwilgociowej 
-ułoŜenie podwójnej warstwy płyt wodoodpornych wiórowych V313 gr.2 x 10mm (płyty posiadają  polską opinię/ocenę
p.poŜ. jako produkt trudno zapalny dla zastosowania na podłogi sportowe
-przykręcenie płyt do ślepej podłogi wkrętami spax 4 x 45 w ilości 77sztuk na płytę o wym.1,25m x 2,50m
-ułoŜenie na klej nawierzchni rolowanej gat.I z tw. sztucznego ( w dwóch kolorach i zespawanie wszystkich połączeń
-malowanie linii boisk wg ustalonej kolorystyki ( 3 boisk)
-montaŜ listew przy podłogowych na ścianę perforowanych z otworami

11.6. Jednostka  obmiaru dla robót – (m2) podłogi

11.7. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor sprawdzając jakość robót zgodnie z
pkt.11.6. na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy.

11.8. Podstawa płatno ści
Za (m2) zgodnie z obmiarem

11.9. Przepisy zwi ązane
PN-63/B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrico.
Instrukcje montaŜu opracowane przez producenta.

12. ROBOTY OKŁADZINOWE  

12.1. Przedmiot S.T.
       12.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

okładzin ściennych wewnętrznych i elewcyjnych.
        12.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót

wymienionych w pkt.12.1.1.

         12.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                    -   przygotowanie podłoŜa
                    -   połoŜenie okładzin
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                    -   roboty wykończeniowe

12.2. Materiały
a. płytki ceramiczne z akcesoriami

-   masa klejąca do płytek - wodoodporna
-   fuga plastyczna wodoodporna
-   listwy naroŜnikowe PCV
cegła klinkierowa „bagietka”
-   zaprawa cementowa

b. płytki gress 
c. płytki klinkierowe elewacyjne
d. listwy wykończeniowe i montaŜowe z akcesoriami
e. płyty gk
- ruszt stalowy
- siatki dylatacyjne
- listwy naroŜnikowe aluminiowe
- szpachla
- wkręty
- płyty wypełniające z wełny mineralnej gr3cm
- listwy wykończające obrzeŜa
– system zamocowań

12.3. Sprzęt
Betoniarka elektryczna, mieszadło elektryczne do masy klejącej, pojemniki na
zaprawę, kielnia, młotek, łata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe,
szpachlówka, tarcze do cięcia, paca metalowa z grzebieniem

12.4. Transport
Samochód do 12ton ładowności (samowyładowczy), wózek widłowy, ręczny

12.5. Wykonanie robót
a. płytki ceramiczne na ścianach układane na masie klejącej z 

nawierzchnią rowkową. Ścianę wcześniej zwilŜyć, płytki namoczyć przed
przyklejeniem. Zachować piony i poziomy, w naroŜach zamocować listwy
PCV. Fuga wgłębna max.3mm szer.

b. cegła klinkierowa(bagietka) – na zaprawie cementowej, spoina 
wgłębna (1,0mm), wiązanie okładziny z murem nośnym przy pomocy kotew
stalowych ocynk o 6 pkt.6.5.
Cegła ułoŜona mijankowo wozówką w poziomie. 
NadproŜa – wozówka w pionie.

e.    Płyty g-k – płyty mocować do wcześniej zamontowanego i wypoziomowanego
rusztu stalowego wkrętami . Łączenia między płytami zakleić siatką do spoin i
wypełnić gładzią gipsową. Główki wkrętów zaszpachlować. Po wyschnięci
wyszlifować i 2-u krotnie pomalować farbą emulsyjną.

12.6. Kontrola jako ści robót
-   sprawdzenie podłoŜa (poziomy, piony), równości 
    powierzchni, (prześwit pod łatą dł.2m. max1-2mm)
-   sprawdzenie jakości uŜytego materiału okładzinowego
-   sprawdzenie właściwości zastosowanych zapraw

                                  -   sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin (szerokość,
    prostolinijność,pion, poziom)
-   staranność wykończenia, przycięć i.t.p.
– zgodność wykonania z projektem

12.7. Jednostka obmiaru  – (m2) okładziny

12.8. Odbiór robót
Inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy



deem  Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                                     P- 180/2009 str. 
“Projekt budowlany sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy publicznym Gimnazjum w Świerczowie”      cz.6/6

12.9. Podstawa płatno ści
(m2) okładziny zgodnie z obmiarem robót

12.10. Przepisy zwi ązane
PN-70/B-12016 – Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn. 
PN-74/B-12032 -  Płytki i kształtki podłogowe ceramiczne.
                             Instrukcje montaŜu przygotowane przez producentów. 
BN-70/6747-16 -  Posadzkowe płyty lastrikowe.

13. ROBOTY SZKLARSKIE I STOLARSKIE  

13.1. Przedmiot S.T.
       13.1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szklarskich i stolarskich

       13.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt.13.1.1.

       13.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                  -   okna,naświetla i drzwi w łączniku i sali

          -   parapety 

                  Roboty obejmują zamontowanie okien i drzwi 
(skrzydła + ościeŜnice) łącznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetów, 

13.2. Materiały (elementy)
-   okna PCV szkło próŜniowe podwójne
-   okna stalowe wypełnione poliwęglanem 5komorowym
-   drzwi drewniane płytowe pełne
-   drzwi metalowe szklane , szkło bezpieczne
-   ościeŜnice stalowe
-   ościeŜnice drewniane
-   naświetla stalowe wypełnione poliwęglanem 5komorowym przeźroczystym
przydymionym
-   naświetla PCV 2x szkło bezpieczne
-   daszki z poliwęglanu litego przeźroczystego przydymionego  w oprawie
aluminiowej
-   pianka poliuretanowa
-   parapety PCV i drewniane
-   obróbki blacharskie (parapety)
-   drewno lite
-   drewno klejone
– łączniki, śruby, wkręty

13.3. Sprzęt
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, piła
do drewna, spawarka, piła do metalu, giętarki do rur stalowych

13.4. Transport
Samochodowy, specjalistyczny do przewoŜenia szyb, rozładunek ręczny.

13.5. Wykonanie robót
MontaŜ okien wykonać po zakończeniu robót murarskich i betoniarskich, przed
robotami termoizolacyjnymi , okładzinowymi i malarskimi.
Okna, naświetla i drzwi zewnętrzne – po obwodzie uszczelnić pianką
poliuretanową.
Parapety wewnętrzne osadzić w poziomie, parapety zewnętrze – ze spadkiem 1%
od okna. OścieŜnice drewniane wewnętrzne wyłoŜyć obustronnie na ścianę.
Mocowanie ościeŜnic śrubami do muru. Główki śrub w otworach, otwory
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wypełnione masą wykonaną z trocin i Ŝywicy, zeszlifowane i powleczone lakierem.
W ten sam sposób mocowane okładziny na ścianę.
Szczegóły wykończenia zgodnie ze sztuką budowlaną i z instrukcją montaŜu
opracowaną przez producenta.

13.6. Kontrola jako ści
Polega na sprawdzeniu :
-   elementów w zakresie zgodności z PN i z dokument.proj.
-   świadectw dopuszczalności i atestów
-   rodzaju zastosowanego szklenia
-   prawidłowości osadzenia parapetów
-   prawidłowości uszczelnienia i izolacji
-   estetyka obróbek i wykończenia
-   prawidłowości osadzenia skrzydeł i łatwość ich otwierania

13.7. Jednostka obmiaru  – (m2) elementu

13.8. Odbiór robót obj ętych S.T.
-   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów
    do dziennika budowy

13.9. Podstawa płatno ści
(m2) zamontowanego elementu łącznie z obróbką

13.10. Przepisy zwi ązane
PN i instrukcje producentów

           
14. ROBOTY MALARSKIE

14..1  Przedmiot S.T.
       14.1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych.

       14.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru robót wymienionych w
pkt.14.1.1.

       14.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                  -   sprawdzenie równości i czystości tynków i gładzi
                  -   sprawdzenie wilgotności tynków
                  -   sprawdzenie zakończenia robót tynkarskich po robotach instalacyjnych
                  -   wykonanie gruntowania i 1-go malowania
                  -   biały montaŜ (pomieszczenia niepełnosprawnych)
                  -   wykonanie 2-go malowania
                  -   oczyszczenie elementów stalowych
                  -   malowanie elementów stalowych farbą podkładową
                  -   malowanie elementów stalowych farbą olejną matową
               
14..2 Materiały

-   podkład gruntujący
-   farba emulsyjna wewnętrzn. stosowana (kolory zgodnie z proj.)

– farba olejna matowa wewnętrzn. stosowana (do lamperii i do metalu)
– farba olejna matowa zewewnętrzn. stosowana (do metalu)

14..3 Sprzęt
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pędzle, ławkowiec, pomost
rusztowaniowy

14..4 Transport
Dowóz dowolnym środkiem transportu, transport wewnętrzny ręczny
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14..5 Wykonanie robót
Roboty objęte S.T. wykonać ręcznie, malowanie zwykłe

14..6 Kontrola jako ści robót
Polega na sprawdzeniu
-   gładkości powłok (czy nie występują zacieki, smugi, prześwity i plamy)
-   braku pęknięć, łuszczeniu się powłoki, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń

i poprawek
-   prawidłowości faktury
-   zmywalności powłok, odporności na zmywanie (wyjątek ingerencji spirytusu),

odporność na tarcie i szorowanie
-   powłoka powinna dawać aksamitno matowy wygląd 

14..7 Jednostka obmiaru  – (m2) powierzchni

14..8 Odbiór robót obj ętych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy
-   sprawdzenie materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów
-   sprawdzenie przyczepności powłok
-   sprawdzenie nasiąkliwości warstwy gruntującej
-   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i zgodności z projektem
-   sprawdzenie odporności na ścieranie i zmywanie

14.9. Podstawa płatno ści
Za (m2) zgodnie z obmiarem robót

14.10. Przepisy zwi ązane
PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

15. ROBOTY ŚLUSARSKIE  

15.1. Przedmiot S.T.
      15.1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

ślusarskich
      15.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych

w pkt.15.1.1.

      15.1.3.Zakres robót objętych S.T.:
                 elementy stalowe wykończenia obiektu, tzn:
                 -   wsporniki daszków nad wejściem

     -  ryglówka ścian szczytowych sali
     -   ryglówka w otworach okiennych sali
      -   barierki ochronne

                 -   barierki i poręcze 
                 -   osłony grzejników i rur wentylacyjnych

        -   osłony okien

15.2. Materiały
-   rury stalowe okrągłe
-   rury stalowe prostokątne
-   profile stalowe zgodnie z proj. konstrukcyjnym
-   elektrody spawalnicze
– śruby
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15.3. Sprzęt
Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urządzenie do cięcia metalu, giętarka do
metalu

15.4. Transport
Samochodowy

15.5. Wykonanie robót
-   przygotowanie marek stalowych w czasie wykonywania 
    robót betonowych i murarskich
-   pocięcie elementów stalowych na odpowiednie długości
-   uformowanie właściwego kształtu elementu na giętarce
-   przyspawanie gotowych elementów do marek
-   oczyszczenie elementów z rdzy i tłuszczu
-   pomalowanie farbą podkładową
-   pomalowanie farbą olejną matową
-   przykręcenie elementów drewnianych

15.6. Kontrola jako ści robót
Polega na sprawdzeniu :
-   estetyki wygięcia i wykończenia elementów
-   prawidłowości i estetyki wykonania spawów
-   prawidłowości pomalowania (gładkość powierzchni 
    i równomierność nałoŜenia farby)

15.7. Jednostka obmiaru   -  (kg) obrobionej stali

15.8. Odbiór robót obj ętych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy i rysunków w
projekcie.

15.9. Podstawa płatno ści
Za (kg) wmontowanej stali

15.10. Przepisy zwi ązane
PN-67/B-06200 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

16. ROBOTY RUSZTOWANIOWE  

16.1. Przedmiot S.T.
       16.1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rusztowaniowych dla realizacji zadania.

       16.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt.16.1.1.

       16.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                  -   transport z bazy na plac budowy
                  -   ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
                  -   umocowanie wózka do podłoŜa
                  -   umocowanie rusztu do ściany 
                  -   zabezpieczenie siecią odgromową
                  -   podłączenie do źródła zasilania

16.2. Materiały
Podkłady, kliny drewniane
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16.3. Sprzęt
Mechaniczny pomost roboczy

16.4. Transport
Samochód przystosowany do przewozu tego typu urządzeń

16.5. Wykonanie robót
Ściśle wg instrukcji producenta

16.6. Kontrola jako ści robót
-   sprawdzenie prawidłowości wymaganego podłoŜa
-   posadowienia rusztowania
-   zabezpieczeń przeciwpoŜarowych zgodnie z aktualną PN
-   zakotwień
-   wszystkie badania muszą dać wynik dodatni, aby rusztowania dopuścić do

uŜytkowania
Z badań naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta stosowana
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uŜytkowania.

16.7. Jednostka obmiaru  – 1-no stanowisko ustawienia

16.8. Odbiór robót S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokołu
sporządzonego jak w pkt.16.6

16.9. Podstawa płatno ści
Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

16.10. Przepisy zwi ązane
PN-74/B-02009 – ObciąŜenia w obliczeniach statycznych – stałe i zmienne.
PN-70/B-02011 – ObciąŜenia w obliczeniach statycznych – obciąŜenia wiatrem.
PN-55/E-05003 – Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych.

17. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

1. Przedmiot S.T.
       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z
budową sali sportowej wraz z zapleczem 

       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w
pkt.1.1.

       1.3.Zakres robót objętych S.T.
– montaŜ instalacji odgromowej, elementów elewacyjnych

2. Materiały (elementy)
-   przewody instalacji odgromowej 
– elementy elewacyjne 

3. Sprzęt
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu,
wkretarka, wkręty, 

4. Transport
ręczny

5. Wykonanie robót
- zamocowanie przewodów instalacji odgromowej wg projektu
– zamocowanie elementów elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.)
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6. Kontrola jako ści
Polega na sprawdzeniu :
-   sprawdzeniu ciągłości przewodów instalacji odgromowej
-   staranności zamocowania tablic

7. Jednostka obmiaru  – (mb) instalacji, (szt) tablic i innych,  (mb) barierki

8. Odbiór robót obj ętych S.T.
       -   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów
           do dziennika budowy

9. Podstawa płatno ści
 (mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne,

10. Przepisy zwi ązane
     PN i instrukcje producentów

18. ROBOTY  TERENOWE I NAWIERZCHNIOWE

1. Przedmiot S.T.
       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z
budową  hali sportowej wraz z ich urządzeniami, parkingów, placów, dróg dojazdowych i
ogrodzenia 

       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w
pkt.1.1.

       1.3.Zakres robót objętych S.T.
     -   wykonanie opaski wokół budynków 
     -   wykonanie chodników i parkingów

       -   montaŜ ławeczek na zewnątrz
– montaŜ ogrodzenia
– montaŜ lamp parkowych

2. Materiały (elementy)
- kostka betonowa (brukowa)
- krawęŜniki drogowe, obrzeŜa trawnikowe
-   siatka ogrodzeniowa+słupki

– ławeczki
– lampy parkowe i drogowe

3. Sprzęt
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu,
wkretarka, wkręty, betoniarka, zagęszczarka mechaniczna, dźwig   

4. Transport
ręczny, mechaniczny

5. Wykonanie robót
– ułoŜenie opaski wokół budynków na szer 40cm z kostki betonowej na podsypce piaskowo

cementowej i tłucznia
– ułoŜenie chodników i parkingów z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej i

tłucznia 
-    zamontowanie ogrodzenia
– zamocowanie ławeczek
– montaŜ lamp
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6. Kontrola jako ści
Polega na sprawdzeniu :
-   nadaniu prawidłowych spadków
-   staranności ułoŜenia

7. Jednostka obmiaru  – (m2) kostki, (mb) ogrodzenia, (szt) ławeczek,(szt) lamp

8. Odbiór robót obj ętych S.T.
       -   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów
           do dziennika budowy

9. Podstawa płatno ści
 (m2) kostki, (mb) ogrodzenia, (szt) ławeczek,(szt) lamp 

10. Przepisy zwi ązane
     PN i instrukcje producentów

B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-452.61.10.05 Wykonywanie konstrukcji dachowych łukowych w

systemie ABM 
– Wstęp

– Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania, montaŜu i odbioru powłoki dachowej łukowej w
systemie ABM                                                                               

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

    1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie i montaŜ powłoki dachowej      w systemie ABM, tzn.:

– wykonanie profili w systemie ABM,
– montaŜ powłoki dachu,
– montaŜ okien i naświetli w powłoce dachu,
– montaŜ wentylatorów, wywietrzaków dachowych w powłoce dachu.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu lub Inspektora
Nadzoru.

 
2. Materiały

2.1  Wymagania ogólne
Do wykonania powłoki dachu łukowego w systemie ABM mogą  być  stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania powłoki dachu muszą  posiadać  aktualne atesty
producenta,  polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać  Polskim Normom. Wykonawca
uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Kierownika  Projektu  lub  Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w
sposób określony aktualnymi normami.
 



deem  Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                                     P- 180/2009 str. 
“Projekt budowlany sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy publicznym Gimnazjum w Świerczowie”      cz.6/6

2.2  Blacha ocynkowana
 2.2.1  Blachy i taśmy ocynkowane ogniowo i powlekane

 
G
r
u
b
o
ś

Szerokość
width

Długość
length

Masa
paczki

weight of
pack

Masa
kręgu

weight of
coil

Średn.
wewn.
kręgu

internal coil
diameter

[ [mm] [m] [t] [t] [mm]

Rodzaj
powłoki
type of
coating

Grubość
powłoki
thickness
of coating

[µm]

Norma
wymiarowa
dimensional

standard

Norma przedmiotowa
specification standard

0
,
7
5
-
1
,
5
0

700 - 1500
do/up to

500
2 - 5

do/up to
15

508 lub/or
610

Plastizol
PVC(P)

100, 200 PN EN 10143 PN EN 10169-1

Pełne nazwy w/w norm:

-PN-EN 10169-1:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoką  organiczną  naniesioną  w sposób
ciągły - Część 1: Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody badań)
-PN-EN 10143:2006 Taśmy i blachy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły - Tolerancje
wymiarów i kształtu

Blachy stalowe ocynkowane produkowane są  w ciągłej linii cynkowania ogniowego, zapewniającej
otrzymanie blach o róŜnorodnych rodzajach                   i grubościach powłoki cynkowej oraz
zróŜnicowanych  właściwościach  mechanicznych.  Blachy  ocynkowane  w  zaleŜności  od
przeznaczenia dostarczane są w postaci kręgów, arkuszy lub taśm. Blachy ocynkowane wytwarzane
są zgodnie z normami: EN 10147 lub EN 10142. Tolerancje wymiarowe zgodnie        z normą  EN
10143.

       2.2.2  Materiał wsadowy 
Wsadem jest taśma szeroka stalowa niskowęglowa po walcowaniu na zimno        w stanie utwardzonym.

       2.2.3  Powłoka cynku 
W zakresie 50 - 600 g/m2 po obu stronach z jednoczesną moŜliwością dostaw blach o zróŜnicowanej
grubości powłoki cynku na obu powierzchniach po uprzednim uzgodnieniu.
Rodzaje powierzchni ocynkowanych:
E. typ A, ulepszona B, najlepsza C, 
F. z normalnym kwiatem, ze zmniejszonym kwiatem, wygładzana, 
G. dodatkowe zabezpieczenie powierzchni przed korozją dla kręgów: pasywowanie

 
2.2.4  Gatunki blachy ocynkowanej

 
Do przeróbki plastycznej wg PN-EN

10142
Ze stali konstrukcyjnej wg PN-EN

10147
DX51D - do zaginania S250GD

DX52D - do tłoczenia S280GD

DX53D - do głębokiego tłoczenia S320GD

Standardowe wymiary blach ocynkowanych:
 

Grubość blach [mm] Szerokość kręgów [mm]

0,75 ÷ 1,50 700-1500
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1,51 ÷ 2,00 700-1000

       2.2.5 Blacha powlekana 
Taśma ocynkowana z powłoką organiczną produkowana jest w ciągłej linii powlekania metodą coil
coating.  Wyroby  odpowiadają  wymaganiom  norm  PN  EN  10169-1.  Tolerancje  wymiarowe
określone są w normie PN EN 10143.

Materiał wsadowy 

Wsadem są  kręgi  ocynkowane  w  gatunkach  DX51D,  DX52D lub  DX53D wg EN 10142  albo
S250GD, S280GD lub S320GD wg EN 10147. 
Podstawowe rodzaje powłok organicznych: 
– poliester i jego modyfikacje, 
– polifluorowinyliden,
– plastizol, 
– folie PCV. 
Kolorystykę powłok określa się wg katalogu RAL lub innych wzorców.
 
Przekrój blachy ocynkowanej:

 

`

 

 2.3  Blacha ALUCYNK
ALUCYNK jest blachą stalową pokrytą stopem aluminiowo-cynkowym               z dodatkiem

krzemu. ALUCYNK pokryty jest obustronnie powłoką polimerową  o grubości 0,7 - 1,3 mikrona

(chroni brzegi stali w kręgach, dodatkowo zwiększa odporność na korozję, zapobiega zjawisku

czarnej korozji powstającej najczęściej na skutek złego przechowywania blach, zapobiega

zabrudzeniu blach i powstawaniu odcisków palców na powierzchni blachy, umoŜliwia

natychmiastowe lakierowanie powierzchni blachy bez 2 - 3 letniego okresu oczekiwania na

naturalną pasywację, jak w przypadku blach ocynkowanych ogniowo). 
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2.4  Konstrukcja stalowa podwaliny
Podwalina stanowi element konstrukcyjny dachu w systemie ABM, łączący powłokę ABM z fundamentem budowli lub

jej ścianą nośną. Konstrukcja stalowa podwaliny powinna być wykonana i zabezpieczona antykorozyjnie w wytwórni

konstrukcji stalowej zgodnie z Projektem Wykonawczym. Na wykonany wyrób powinien być wydany Atest Wytwórcy.

2.5 Łączniki

Łączniki mechaniczne

Powłoki ocynkowane zanurzeniowe łączników powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 1461 i PN-EN

ISO 14713, a elektrolityczne PN-EN ISO 4042     i PN-EN ISO 10683 (U).

3.  Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno          w miejscu tych robót, jak teŜ
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz      w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów i urządzeń.

3.1  Maszyna ABM 120

Maszyna ABM (Automatic  Buildings  Machine)  lub RADUGA -  MBC, słuŜąca do profilowania
paneli, powinna być uŜytkowana zgodnie z instrukcją producenta.

3.2  Maszyna do profilowania zamka połączenia paneli

Lp. Rodzaj łącznika Wymagania wg normy
1. Śruby, wkręty i nakrętki PN-EN 20898-2; PN-EN ISO 898-1; 

PN-EN ISO 3506; PN-EN 26157-1;
PN-EN ISO 4759-1 (U); PN-EN 493

2. Podkładki zwykłe PN-77/M-82002; PN-EN ISO 7089 (U);
PN-EN ISO 4759 (U)

3. Podkładki hartowane PN-83/M-82039; PN-EN ISO 7089 (U);
PN-EN ISO 7090 (U)

4. Nity PN-79/M-82903
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Maszyna do profilowania zamka połączenia paneli powinna być utrzymywana       w czystości, przewód elektryczny

zasilający powinien być zabezpieczony pętlą uniemoŜliwiającą jego wyrwanie przy zawalcowywaniu zamków.

KaŜdorazowo przed uŜyciem naleŜy sprawdzić stan izolacji przewodu zasilającego.

3.3 Dźwig do montaŜu paneli

Przed przystąpieniem do realizacji hali naleŜy dobrać dźwig z takimi parametrami nośności i wysięgu, aby uwzględnić

uwarunkowania placu budowy.

4.  Transport i składowanie
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Do rozładunku

kręgów taśmy zaleca się stosowanie zawiesi pasowych, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych opakowania i wyrobu.

Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w suchych warunkach

zgodnie z normą PN-82/M-82054.20.

5. Wykonanie robót
5.1 Warunki przystąpienia do robót:

a.  Przed  przystąpieniem  do  produkcji  paneli  ABM,  odbywającej  się  na  budowie,  Wykonawca
wyznaczy w terenie powierzchnię produkcji i łączenia paneli         w sekcje. Powierzchnia produkcji i
łączenia  paneli  powinna  być  utwardzona,  wolna  od  przeszkód,  np.  zwały  ziemi,  materiały
budowlane, maszyny                 i urządzenia, itp. W przypadku, gdy strefa produkcji i łączenia paneli
musi  być  zlokalizowana  na  drodze  publicznej,  przebiegającej  koło  budowy,  powinna  być  ona
wyłączona z ruchu.
b. Przed przystąpieniem do wykonywania montaŜu powłoki dachu w systemie ABM powinny być
zakończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego  konstrukcji  fundamentów  lub  ścian  wsporczych  i
osadzone w betonie elementy konstrukcji stalowej podwaliny. Rozpoczęcie montaŜu powłoki moŜe
nastąpić  nie wcześniej  niŜ  po upływie  14 dni  od ostatniego betonowania  konstrukcji  betonowej
fundamentów lub ścian wsporczych.
c. MontaŜ powłoki w systemie ABM jest moŜliwy przy następujących warunkach pogodowych:
d. temperatura powietrza nie niŜsza niŜ 5°C,
e. siła wiatru nie przekraczająca prędkości 5 m/s,
f. brak opadów deszczu,
g. brak opadów śniegu.
– Plac budowy powinien być wyposaŜony w rozdzielnię elektryczną wyposaŜoną w dwa gniazda

prądu trójfazowego 380V/32A z moŜliwością podłączenia maszyny o mocy 15 kW oraz w cztery
gniazda prądu jednofazowego 230V       z moŜliwością jednoczesnego podłączenia urządzeń o
mocy 2,0 kW kaŜde.

– Za  przeszkody  utrudniające  lub  uniemoŜliwiające  produkcję  paneli  i  montaŜ  powłoki  dachu
uznaje się:

– linie wysokiego napięcia usytuowane w strefie pracy dźwigu,
– drzewa rosnące w strefie pracy dźwigu,
– nieutwardzony grunt na drodze dojazdowej do miejsca ustawienia dźwigu do montaŜu lub inne

przeszkody uniemoŜliwiające wjazd i  pracę  dźwigu oraz  dowóz blachy w kręgach do strefy
produkcji i łączenia paneli,

– brak wystarczającego miejsca dla ustanowienia strefy produkcji i łączenia paneli.  
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5.2    Produkcja paneli ABM
5.2.1 Ustawienie maszyny ABM

– Z tyłu przyczepy pozostawić wystarczającą ilość miejsca na przyjęcie pełnej długości prostego
panelu,

– NaleŜy  wytyczyć  punkt  „X”  wg  pokazanego  wyŜej  szkicu  i  wykreślić  krzywiznę  łuku  dla
ustawienia stojaków przyjmujących panel zakrzywiony,

– Z przodu maszyny  powinna  być  wydzielona  powierzchnia  składowania  blachy  w  kręgach  i
dostęp dla urządzeń pozwalających na załadowanie ich na maszynę.

– Stojaki  przyjmujące  panel  prosty  powinny  być  ustawione  tak,  aby  stanowiły  przedłuŜenie
płaszczyzny wyznaczonej przez stół maszyny.

– Przykładowy plac do produkcji  i  łączenia paneli w sekcje przedstawia poniŜszy rysunek (dla
rozpiętości łuku hali wynoszącego 24,00 m):
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Produkcja paneli
Produkcja paneli powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta maszyny ABM 120 lub maszyny UBM. Zaleca

się stosowanie szablonu do kontroli promienia produkowanego panel.
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5.3 MontaŜ powłoki dachu w systemie ABM

a. Rozpoczęcie montaŜu powłoki dachu moŜe nastąpić po odbiorze konstrukcji stalowej podwaliny

mocowanej na wieńcu Ŝelbetowym lub innej konstrukcji wsporczej.

b. MontaŜ powłoki dachu moŜe być prowadzony po wydzieleniu stref niebezpiecznych i

wstrzymaniu innych prac budowlanych na czas jego trwania.

c. Przy zakładaniu pierwszej sekcji paneli stosować linki odciągowe, mocowane do uchwytów

montaŜowych, dla usztywnienia paneli i umoŜliwienia zawalcowywania połączeń.

d. Po ułoŜeniu około 15 paneli naleŜy zmierzyć długość powłoki po obu końcach oraz w linii

środkowej łuku. Pomiary te rzadko będą odpowiadały wymiarowi około 305 mm na kaŜdy panel

(zwykle wyniki są nieco większe), lecz muszą być jednakowe. Końce naleŜy doprowadzić do

równości z wymiarem środkowym poprzez zastosowanie klinów korekcyjnych, mających na celu

powiększenie odstępu między sąsiadującymi panelami lub połączeń śrubowych, zmniejszających

odstęp między nimi.

e. Połączenia na łączniki mechaniczne naleŜy wykonywać zgodnie z projektem     i wymaganiami

normy PN-90/M-03200. Śruby powinny być dokręcane do „pierwszego oporu”, ale nie powinny być

przeciąŜane. Za „pierwszy opór” naleŜy uwaŜać dokręcenie „siłą jednej ręki” zwykłym kluczem (bez

przedłuŜenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać. Śruba po dokręceniu nie

powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem Dopuszcza się na czas

montaŜu elementów podwaliny do powłoki połączenie na minimum jeden łącznik na kaŜdy punkt

połączenia, przy czym wszystkie połączenia śrubowe podwaliny z powłoką naleŜy uzupełnić zgodnie

z Projektem Wykonawczym i skontrolować przed zabudową ścian szczytowych, przed wykonaniem

otworów w powłoce dla naświetli i okien oraz przed rozpoczęciem montaŜu zabudowy wewnętrznej

obciąŜającej powłokę.

f. W przypadku montaŜu długich powłok (powyŜej 50 m) lub w przypadku występowania przerw w

powłoce, uskoków, uniemoŜliwiających prowadzenie montaŜu powłoki ABM od strony jednej ściany
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szczytowej w kierunku drugiej, dopuszcza się prowadzenie montaŜu od środka obiektu w kierunku

ścian szczytowych. W takich przypadkach następuje „obrócenie” paneli o kąt 180º      i moŜe

wystąpić połączenie paneli ABM na nity lub blacho wkręty.

5.4 MontaŜ w powłoce dachu naświetli, okien, bram i wylotów instalacji

a. MontaŜ w powłoce dachu naświetli, okien, bram i elementów instalacji wyprowadzonych ponad

powłokę powinien odbywać się w oparciu o Projekt Wykonawczy oraz Instrukcję Producenta. 

b. Zaleca się wykonywać wycięcia otworów w powłoce dla naświetli, okien, bram, itp. elementów

wykończeniowych tuŜ przed rozpoczęciem ich montaŜu z uwagi na konieczność kontrolowania stanu

powłoki. 

c. Po zamontowaniu w powłoce dachu naświetli, okien, bram lub wylotów instalacji naleŜy dokonać

kontroli geometrii powłoki i wykonać ewentualną jej korektę poprzez zastosowanie dodatkowych

wzmocnień lub stęŜeń. 

5.5 MontaŜ elementów wykończenia powłoki dachu od wewnątrz

Wszystkie elementy wykończeniowe powłoki dachu w systemie ABM powinny być wykonane w oparciu o

dokumentację projektową.

Powłoka ABM umoŜliwia zamontowanie lub zabudowanie następujących elementów wykończenia dachu:

a. izolacja termiczna z wełny mineralnej wraz z odpowiednim rusztem i wymaganymi projektem

budowlanym foliami,

b. dodatkowa powłoka wykończeniowa z blachy trapezowej, płyt gipsowo-kartonowych lub paneli

PCV.

Powłoka ABM umoŜliwia równieŜ wykonanie izolacji termicznej metodą natryskową z pianki poliuretanowej lub

granulatu z wełny mineralnej w systemie SPREFIX®. Grubość tych izolacji i szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne

powinny być określone przez projektanta w zaleŜności od przeznaczenia pomieszczeń przykrytych powłoką ABM.
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6. Kontrola jakości

6.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać

pomiary i badania materiałów oraz robót          z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich

częstotliwości są określone w ST, normach   i wytycznych.

Wykonawca powinien dokonać kontroli stanu powłoki dachu w systemie ABM kaŜdorazowo przed i po rozpoczęciu

kolejnego etapu robót wykończeniowych, takich jak:

- wykonanie otworów w powłoce i montaŜ okien dachowych lub naświetli,

- montaŜ ścian szczytowych,

- montaŜ izolacji cieplnej do powłoki dachu,

- montaŜ podsufitki,

obciąŜających dach lub naruszających jego ciągłość. W przypadku wystąpienia przerwy w realizacji budowy Wykonawca

zobowiązany jest dokonać kontroli stanu powłoki ABM co najmniej raz w miesiącu aŜ do momentu odbioru końcowego.

6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność         z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych, 
b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

– Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  kaŜda  partia
dostarczona dla wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4 Dokumenty budowy
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– Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

– Rejestr obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

– Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  a)  –  b),  następujące
dokumenty:

– pozwolenie na budowę,
– protokoły przekazania terenu budowy,
– protokoły odbioru robót,

7. Obmiar robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru
Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze
Robót lub gdzie indziej  w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru
na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

– 8. Odbiór robót 
8.1 Wymagania ogólne
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej. W

zaleŜności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiorowi częściowemu,
– odbiorowi końcowemu.

8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości     i jakości wykonywanych robót, które

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w

czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później

niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w

konfrontacji z Dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót określonych np. w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym lub kosztorysie ofertowym. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W toku  odbioru
końcowego robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.

8.1.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
– Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji Umowy,
– Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewent. Uzupełniające lub zamienne),
– ustalenia technologiczne,
– Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),
– wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST,
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
– instrukcje eksploatacyjne.

 

8.2 Odbiór konstrukcji fundamentów lub ścian wsporczych dla monta Ŝu powłoki ABM

Odbiór konstrukcji fundamentów lub ścian wsporczych Ŝelbetowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-63/B-06251 –

Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.

8.3 Odbiór konstrukcji stalowej wsporczej podwaliny osadzonej w betonie

Odbiór konstrukcji wsporczej polega porównaniu jej wykonania z dokumentacją wykonawczą,

sprawdzeniu stanu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz sprawdzeniu połączeń śrubowych i
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spawanych. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na równoległość konstrukcji stalowej podwalin.

Dopuszczalne odchyłki osi               i poziomu podwalin określa PN-B-06200 i poniŜsza tabela.

Nr Rodzaj odchyłki Parametr Odchyłka

dopuszczalna

1.                             ∆ Poziomy belek

mierzone na

odpowiadających

 

 ∆ = ±10 mm
2.

                          L +∆

Odległość między

belkami mierzona na

odpowiadających

sobie końcach
 ∆ = ±10 mm

3.                                                                       

 Poziom rzeczywisty ∆

Poziom belki

mierzony względem

ustalonego poziomu

rzeczywistego

∆ = ±10 mm

8.4 Odbiór konstrukcji stalowej wsporczej powłoki ABM

Odbiór konstrukcji wsporczej polega porównaniu jej wykonania z dokumentacją wykonawczą,

sprawdzeniu stanu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz sprawdzeniu połączeń śrubowych.

8.5 Odbiór montaŜu powłoki ABM

Odbiór montaŜu powłoki odbywa się w dwóch etapach: 

– I etap odbioru powłoki ABM odbywa się po wykonaniu pełnej powłoki bez otworów, bez

obciąŜania elementami wykończeniowymi i polega na:
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 - sprawdzeniu zawalcowanych połączeń poszczególnych paneli,

- sprawdzeniu połączeń śrubowych i ich dokręcenia.

Odbiór tego etapu robót umoŜliwia dalsze prowadzenie robót budowlanych pod powłoką lub

na powłoce.

– II etap odbioru odbywa się w trakcie odbioru końcowego i obejmuje:

- sprawdzenie zawalcowanych połączeń poszczególnych paneli,

- sprawdzenie połączeń śrubowych i ich dokręcenia,

- sprawdzenie wysokości hali,

- sprawdzenie montaŜu naświetli i wentylatorów itp.

Dopuszczalna odchyłka wysokości hali mierzona w najwyŜszym punkcie hali (kalenicy)

wynosi ±1,0% projektowanej wysokości hali, mierzonej od górnej krawędzi wieńca

Ŝelbetowego (lub innej belki wsporczej) do dolnej krawędzi powłoki ABM w kalenicy..

- sprawdzenie szerokości hali.

Dopuszczalna odchyłka szerokości powłoki dachu w systemie ABM wynosi ±0,5%

projektowanej szerokości hali.

  8.6 Naprawa ewentualnych uszkodzeń w powłoce ochronnej blachy ocynkowanej.

Naprawę lub renowację blachy ocynkowanej malowanej metodą coil-coatingu naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją

opracowaną dla producenta blachy ocynkowanej Mittal-Steel przez Polifarb Cieszyn-Wrocław.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustalona  dla  danej  pozycji  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego.  Dla  pozycji  Harmonogramu
rzeczowo-finansowego wycenionych  ryczałtowo podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana
przez Wykonawcę w danej pozycji Harmonogramu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
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dla tej  roboty w Specyfikacji  Technicznej i  w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczałtowe będą obejmować:
– robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
– wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytków i transportu na plac budowy,
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych lub kwot ryczałtowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

10. Przegl ądy gwarancyjne

Z uwagi na samo nośność konstrukcji powłoki ABM co najmniej raz w roku (najlepiej przed i
po sezonie zimowym) uŜytkownik zleci dokonanie przeglądu stanu powłoki przez
upowaŜnioną przez Wykonawcę firmę. Brak jego wykonania  w okresie gwarancji
spowoduje jej utratę. Przegląd powinien ocenić stan powłoki cynkowej blachy, zlokalizować
ewentualne uszkodzenia mechaniczne i określić sposób ich renowacji oraz ocenić stan
połączeń zawalcowanych pomiędzy poszczególnymi panelami. Wykonanie renowacji
powłoki naleŜy wykonać              w terminie 1-go miesiąca od daty przeglądu przy
zachowaniu wymagań instrukcji producenta blachy.

Załącznik:  Instrukcja  stosowania  zestawu  wyrobów  lakierowanych  do  malowania
renowacyjnego blach ocynkowanych malowanych metodą coil-coating.
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C. INSTALACJE SANITARNE


