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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.Wstęp
1.1. Przedmiot  SST
Przedmiotem   niniejszej  specyfikacji  technicznej   są wymagania  dotyczące  wykonania  
i odbioru robót rozbiórkowych   związanych   z realizacja  windy  osobowej  oraz 
schodów zewnętrznych z platformą śrubową dla osób niepełnosprawnych w 
budynku  użyteczności publicznej w Szydłowcu .
1.2. Zakres  stosowania  SST
Specyfikacja techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy   i kontraktowy  
przy zleceniu  i realizacji robót wymienionych   w punkcie  1.l.
l.3.  Zakres  robót objętych  SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   
i mające na celu wykonanie  robót rozbiórkowych   występujących   w obiekcie  objętym  
kontraktem.   W zakres  tych robót wchodzą :  B.UM.01.01.10   Rozbiórka  e l e m e n t ó w 
i s t n i e j ą c e g o   budynku  B.UM.0l.01.20   Transport  gruzu  i materiałów  
pochodzących   z rozbiórki.
1.4. Określenia  podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  SST są zgodne  z obowiązującymi   odpowiednimi   
normami  i wytycznymi
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robó t
Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za jakość  ich wykonania   oraz za zgodność  z 
dokumentacją   projektowa,   SST, przepisami  t e c h n i c z n i  - budowlanymi,    normami,  
zasadami wiedzy  i sztuki budowlanej   oraz poleceniami   Inżyniera  -  inspektora  
nadzoru.

2.  Materiały
Dla robót  objętych  niniejszą  szczegółową   specyfikacją  techniczną  materiały  nie 
występują.

3.  Sprzęt
Roboty  mogą  być wykonywane   ręcznie  lub mechanicznie.   Wykonawca  jest  
zobowiązany   do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie spowoduje  
niekorzystnego   wpływu  na jakość wykonywanych   robót.  Sprzęt powinien  być 
uzgodniony   i  zaakceptowany   przez  Inżyniera ,  inspektora  nadzoru.
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy   lub wynajęty  do wykonywania   robót ma być 
stale utrzymany  w dobrym  stanie technicznym   i gotowości  do pracy.  Będzie  on 
odpowiadał wymaganiom   ochrony  środowiska  o  przepisach   dotyczących  jego  
użytkowania . Wykonawca   zobowiązany  jest  do dostarczenia   Inżynierowi  kopii  
dokumentów potwierdzających    dopuszczenie   sprzętu  do użytkowania ,   w przypadkach 
gdy wymagają   tego przepisy.
Jakikolwiek   sprzęt,  maszyny,  urządzenia   i narzędzia  nie gwarantujące   zachowania  
w a r u n k ó w  kontraktu,  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane   i  n ie  
dopuszczone   do robót    

4.  Transport
Wykonawca  będzie  się stosować  do ustawowych   ograniczeń  obciążenia  na oś przy 
transporcie materiałów lub sprzętu  na  i z terenu  prowadzonych   robót.  Uzyska  on 
niezbędne  zezwolenia  od władz  do przewozu  nietypowych   ładunków i w sposób  ciągły 
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będzie  o każdym  takim  przewozie  powiadamiał   Inżyniera .  Materiały    umieścić 
równomiernie   na całej powierzeni   ładunkowej   i zabezpieczyć   przed  spadaniem  lub 
przesuwaniem.
Wykonawca   będzie  usuwać  na bieżąco,  na własny  koszt, wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na drogach  publicznych   oraz dojazdach  na teren budowy. 
Podczas  planowanych   prac rozbiórkowych   nie przewiduje  się powstawania   odpadów 
niebezpiecznych.
Materiały  z rozbiórki  należy  przewozić  środkami  transportu  drogowego.  Materiały  
uzyskane  z rozbiórki  stanowią  własność  Wykonawcy   i jego  obowiązkiem  jest  ich 
wywiezienie  na wysypisko   śmieci  i pokrycie  wszelkich  opłat z tym związanych   (np. 
utylizacja  i unieszkodliwienie)

5. Wykonanie robót
5.1 Roboty  przygotowawcze
Przed  przystąpieniem   do robót  rozbiórkowych   należy:
a)   Teren  prac remontowych   wygrodzić  i oznakować  zgodnie  z wymogami  BHP,
b)   Zdemontować   istniejące  zasilanie  w energie  elektryczną ,   instalacje  teletechniczną   
i  wodno - kanalizacyjną oraz wszelkie  istniejące  uzbrojenie,
5.2. Roboty  rozbiórkowe
Roboty  prowadzić  zgodnie  z rozporządzeniem   Ministra  Infrastruktury  z dnia 6.02.2003  
r. (Dz.U.  Nr 47 poz. 401) w sprawie  bezpieczeństwa   i higieny  pracy  podczas  
wykonywania robót budowlanych.
a)   Elementy  betonowe  i murowane  rozbierać  ręcznie  lub mechanicznie.   Materiały
posegregować   i odnieść  lub odwieźć  na miejsce  składowania,
b)   Elementy  stolarki  i ślusarki ,  o ile zostaną  zakwalifikowane   przez  właściciela  
obiektu  do odzysku ,  wykuć  z otworów ,  oczyścić  i składować ,
c)   Powstały  po rozbiórce  wykop  zasypać  gruntem piaszczystym ,   zagęszczonym   
warstwami.
Wierzchnia   warstwa  grubości  20 cm zasypać  gruntem  rodzimym , 
d)   Teren  splantować  i oczyścić  z resztek  materiałów ,
e)   Elementy   stalowe  zdemontować   poprzez  cięcie palnikiem  i złożenie  elementów  w 
miejscu składowania

6.  Kontrola jakości.
Wymagania   dla robót rozbiórkowych   podano  w punkcie  5
7.  Obmiar robót

1. Jednostkami   obmiarowymi   robót  są:
m3 - mury i elementy  betonowe, szt. - elementy  stolarki  i ślusarki, m2 - posadzki

2. Ilość  robót  określa  się na podstawie  projektu  z uwzględnieniem   zmian
zaaprobowanych   przez  Inżyniera  i sprawdzonych   w naturze.
8.  Odbiór robót
Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót zanikających
9.Podstawa  płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy  związane.
 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier- 
inspektor nadzoru.
 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
B.UM.01.02.00  ROBOTY  ZIEMNE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot  SST
Przedmiotem   niniejszej  specyfikacji  technicznej   są wymagania  dotyczące  wykonania   i 
odbioru  robót  ziemnych  związanych   z realizacja  windy  osobowej  oraz 
schodów zewnętrznych z platformą śrubową dla osób niepełnosprawnych w 
budynku  użyteczności publicznej w Szydłowcu .
1.2. Zakres  stosowania  SST
Specyfikacja techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych   w punkcie  1.1.
1.3. Zakres  robót  objętych  SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie  robót ziemnych  występujących   w obiekcie  objętym  kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą:  B.UM.O 1.02.1 0 Wykopy
B.UM.01.02.20   Podkład  pod posadzkowy   z piasku  zwykłego
B.UM.Ol.02.30   Zasypki  B.UM.Ol.02AO  Transport  gruntu
1.4.  Określenia   podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  SST są zgodne  z obowiązującymi   odpowiednimi   
normami  i wytycznymi
1.5 Ogólne wymagania  dotyczące robót .
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania  oraz za zgodność  z 
dokumentacją   projektową ,   SST , przepisami  techniczni -budowlanymi ,    normami,  
zasadami wiedzy  i sztuki budowlanej   oraz poleceniami   Inżyniera.
2. Materiały
2.1 Do wykonania  robót według  B.UM.02.01.00   materiały  nie występują  poza 
wykonaniem umocnienia   pionowych  ścian wykopów.  Do wykonania umocnienia   ścian 
wykopów  przewiduje  się pale szalunkowe   stalowe,  których rodzaj  i typ  określa 
dokumentacja   projektowa.  Mogą  to być np. często spotykane  wypraski  typu KS 3.25 
według  PN-EN  10162:2005.  Konstrukcja umocnienia   ścian powinna  być taka,  aby ściany 
wykopów  zabezpieczyć   przed osuwaniem  się
 2.2.Piasek  na podsypkę według  PN-EN  13139:2003,  zawartość  gliny do 5%, 2.3.Do  
zasypywania  wykopów  możne  być użyty grunt wydobyty  z tego samego  wykopu,  nie 
zamarznięty   i bez zanieczyszczeń   takich jak   ziemia roślinna,  odpadki  materiałów  
budowlanych,   itp.
3.  Sprzęt
Roboty  muszą  być wykonywane   ręcznie.
Wykonawca jest   zobowiązany   do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego   wpływu  na jakość  wykonywanych   robót.  Sprzęt powinien  być 
uzgodniony i zaakceptowany   przez  Inżyniera -   Inspektora  nadzoru.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy   lub wynajęty  do wykonywania   robót ma być stale 
utrzymany  w dobrym  stanie technicznym   i gotowości  do pracy.  Będzie  on
odpowiadał  wymaganiom   ochrony  środowiska  o przepisach  dotyczących  jego  
użytkowania . Wykonawca   zobowiązany  jest  do dostarczenia   Inżynierowi  -  inspektorowi  
nadzoru   kopii dokumentów   potwierdzających    dopuszczenie   sprzętu  do użytkowania,   w 
przypadkach   gdy wymagają  tego przepisy.
Jakikolwiek   sprzęt , maszyny,  urządzenia  i narzędzia nie   gwarantujące zachowania      
warunków kontraktu,  zostaną  przez Inżyniera  zdyskwalifikowane    i nie dopuszczone   do 
robót.



6

4.    Transport
Wykonawca  będzie  się stosować  do ustawowych   ograniczeń  obciążenia  na oś przy 
transporcie materiałów   lub sprzętu  na i z terenu  prowadzonych   robót. Uzyska  on 
niezbędne  zezwolenia   od władz  co do przewozu  nietypowych   ładunków  i w sposób  
ciągły  będzie  o każdym  takim przewozie  powiadamiał   Inżyniera.  Materiały  należy  
umieścić  równomiernie   na całej powierzchni  ładunkowej   i zabezpieczyć   przed  
spadaniem  lub przesuwaniem.
Wykonawca jest    zobowiązany   do stosowania jedynie    takich  środków  transportu,  które 
nie wpłyną  niekorzystnie   na jakość  robót  i właściwości   przewożonych   materiałów.   
Wykonawca będzie  usuwać  na bieżąco ,  na własny  koszt , wszelkie  zanieczyszczenia   
spowodowane  jego pojazdami  na drogach  publicznych   oraz dojazdach  na teren budowy.

5.  Wykonanie robót
5. 1 .Roboty  ziemne
5.1.1. Wymagania  podstawowe
a)   Metoda  wykonywania   wykopów  powinna  być dobrana  odpowiednio   do wielkości  
robót , głębokości  wykopu ,  rodzaju  gruntu  i stosowanego  sprzętu  mechanicznego,
b)   Wykopy  powinny  być wykonywane   w takim  okresie,  aby po ich zakończeniu   można 
było przystąpić  natychmiast   do wykonywania   przewidzianych   w nich robót  i szybko 
zlikwidować   wykopy  przez  ich zasypanie,
c)   Przy wykonywaniu   wykopów  w bezpośrednim   sąsiedztwie  istniejących  budowli,  na
głębokości  równej  lub większej  niż głębokość  posadowienia   tych budowli,  należy 
zastosować   środki  zabezpieczające   przed  osiadaniem  i odkształceniem   tych budowli,
d)   Wymiary  wykopów  powinny  być dostosowane  do wymagań  prac w nich 
prowadzonych, głębokości  wykopów  i rodzaju  gruntu,  z uwzględnieniem   konieczności   
wzmocnienia zboczy  wykopów  i ich nachylenia,
e)   W przypadku,  gdy nie ma możliwości   wykonania  bezpiecznego   nachylenia   ścian 
wykopu , należy  uwzględnić   w szerokości  dna wykopu  dodatkowo  wymiary  konstrukcji 
zabezpieczającej    go oraz swobodną  przestrzeń  na prace  ludzi.  Przestrzeń  ta powinna 
wynosić  nie mniej  niż 60 cm , a w przypadku  wykonywania   na ścianach  izolacji  
niemniej niż 80 cm ,
f)    Wykopy  o ścianach  pionowych  nie umocnionych  mogą  być wykonywane   do 
głębokości:
do 2,0 m w skałach  litych odspajanych   mechanicznie,
do 1,0 m w rumoszach ,   wietrzelinach   i w skałach  spękanych , do 1,25 w gruntach  mało  
spoistych,
do 1,50 m w gruntach  spoistych
przy  czym  muszą to być grunty  nie nawodnione   i teren przy wykopach  nie jest  
obciążony  w pasie o szerokości  równej  ich głębokości,
g)   Bezpieczne   nachylenia   skarp roboczych:
2 : 1 _ grunty  zwięzłe  i bardzo  spoiste  (gliny,  iły),
1 : 1 _ w skalach  spękanych  i rumoszach   zwietrzałych,
1 : 1,25 - w gruntach  mało  spoistych,
1 : 1,5 - w gruntach  sypkich  (piasek)
h)   Zabezpieczenia   w wykopach  ze skarpami  o bezpiecznym  nachyleniu:
zachowane   odpowiednie   spadki  pasa terenu  przylegającego   do krawędzi  skarpy na 
szerokości   równej  trzykrotnej   głębokości  wykopu  umożliwiające   łatwy  odpływ  wód 
opadowych od krawędzi  wykopu,
w gruntach  spoistych  podnóże  skarpy  powinno  być zabezpieczone   przed  rozmoczeniem  
wodami opadowymi  przez wykonanie  w dnie wykopu  przy skarpie  spadku  w kierunku  
środka  wykopu, stan skarp  należy  okresowo  sprawdzać  na działanie  czynników  
destrukcyjnych   (opady atmosferyczne,   mróz itp.),
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i) Typowe    umocnienia     ścian  wykopów    mogą   być  stosowane    do  głębokości     4 
m w warunkach ,     gdy  w bezpośrednim      sąsiedztwie    nie  przewiduje     się  obciążeń
środkami    transportu ,     składowanym     materiałem     czy  urobkiem    gruntu .   W  innym 
przypadku     sposób   umocnienia     ścian  wykopu   powinien    być  określony    w projekcie.
j)   Odeskowanie      ścian  może   być  ażurowe    (grunty   nie  nawodnione  o dostatecznej
spoistości)  lub pełne,  
k) Wymagania  przy wykonywaniu   wykopów nieumocnionych :
górne  krawędzie  bali przyściennych   powinny  wystawać  ponad teren  na co najmniej   15 cm
(zabezpieczenie   przed  wpadaniem  do wykopu  gruntu  i innych przedmiotów), rozpory  
powinny  być tak umocowane   , aby uniemożliwione   było ich opadanie  na dół ,
w odległościach   nie większych  niż 20 m powinny  się znajdować  odpowiednio  przygotowane 
wyjścia  z dna wykopu,
w każdej  fazie robót pracownicy   powinni  się znajdować  w części  wykopu  odeskowanego, 
stan umocnienia   ścian wykopów  powinien  być okresowo  sprawdzany ,
l) Rozbieranie   umocnień  powinno  być przeprowadzane   stopniowo,  w miarę
zasypywania   wykopów  ,  poczynając  od dna wykopu,  
m) Zasypywanie   wykopów  powinno  być dokonane  bezpośrednio   po zakończeniu  w
nich przewidzianych   prac,
 n) Do zasypywania   wykopów  powinien  być używany  grunt wydobyty  z tego samego
wykopu,  nie zmarznięty   i  bez zanieczyszczeń   (ziemia  roślinna,  odpadki materiałów   
budowlanych,   chyba ze dokumentacja   projektowa  przewiduje  inne warunki  zasypania  
wykopów,  
o) Zasypanie  wykopów  powinno  być wykonywane   i zagęszczane warstwami o grubości  
dostosowanej   do przyjętego  sposobu  zagęszczania   i wynoszącej:
nie więcej  niż 25 cm - przy wałowaniu  i stosowaniu  ubijaków  ręcznych,
od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu  ubijakami o działaniu  udarowym  lub ciężkimi  tarczami, około 
40 cm przy zagęszczaniu   urządzeniami   wibracyjnymi
p) Nasypywanie   warstw  gruntu,  ich zagęszczanie  w pobliżu  ścian obiektów  powinno  być 
dokonywane w  taki  sposób,   aby  nie  powodowało    uszkodzenia   warstw   izolacji   
termicznej    i wodochronnej (przeciwwilgociowej)
w) Wskaźnik   zagęszczenia   gruntu  według  dokumentacji   technicznej   lecz nie mniejszy  niż 
Jd=0,95  wg próby  normalnej  Pretora.  
5.2. Podkłady  z piasku  pod posadzki
5.2.1.    Wykonawca   może  przystąpić  do okładania  podkładów  i podsypek  po uzyskaniu  
zezwolenia  Inżyniera,  potwierdzonego   wpisem  do dziennika  budowy,
5.2.2.    Okładanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio   przed  wykonywaniem   
posadzki,
5.2.3.    Przed  rozpoczęciem   układania  podłoża  powinno  nastąpić oczyszczenie   odpadków  
materiałów budowlanych,
5.2.4.    Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na całej powierzchni   równomiernie  jedną  
warstwą ,
5.2.5.    Całkowita  grubość  podkładu  według  projektu.  Powinna  to być warstwa  stała na 
całej powierzchni   rzutu  obiektu,
5.2.6.    Wskaźnik  zagęszczenia   podkładu  nie powinien  być mniejszy  od Jd=0,98  według  
próby normalnej  Proetora.

6.  Kontrola jakości,
6.1 .Roboty  ziemne
6.1.1.     Sprawdzenie   i kontrola  w czasie  wykonywania   wykopów  oraz po ich zakończeniu 
powinny  obejmować: zgodność  wykonania  robót z dokumentacją, prawidłowość   wytyczenia  
robót , rodzaj  i stan gruntu  w podłożu, zabezpieczenie   skarp wykopów , obudowę  ścian 
wykopów, dokładność  wykonania  wykopu  (usytuowanie,   wykończenie,   wymiary,  rzędne)
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6.1.2.     Sprawdzenie  i kontrola  w czasie wykonywania   zasypki wykopów  powinny 
obejmować:
stan wykopu przed  zasypaniem , materiały  do zasypki, grubość  i równomierność    warstw  
zasypki , sposób i jakość zagęszczenia,
6.1.3.    Przy wykonywaniu   podkładów   i podsypek  sprawdzeniu  podlega: przygotowanie   
podłoża, materiał  użyty  na podkład  i podsypkę, grubość  i równomierność   warstw  podkładu  
lub podsypki, sposób  i jakość  zagęszczenia,
6.2.Wyniki  odbiorów  materiałów  i wyrobów  powinny  być każdorazowo   wpisywane   do 
dziennika budowy.

7.  Obmiar  robót
Jednostką  obmiarową   robót jest  m3.
Ilość robót  określa  się na podstawie  projektu  z uwzględnieniem   zmian zaaprobowanych   
przez  Inżyniera  i sprawdzonych   w naturze.

8.  Odbiór  robót
8.1.Roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających
8.2.Badania  i pomiary  do odbioru  robót zanikających   przeprowadza   wykonawca  na 
próbkach pobranych  w obecności  Inżyniera  w miejscach  przez niego wskazanych,
8.3 .Odbiór  częściowy  polega  na ocenie  ilości  i jakości  wykonanej  części  robót wraz z 
ustaleniem należnego  wynagrodzenia,
8.4. Odbiór   robót  powinien  być przeprowadzony   po zakończeniu  robót ziemnych  w oparciu 
o dziennik badań  i pomiarów  wraz  z naniesionymi   punktami  kontrolnymi   (szkice),  
zestawienie  wyników badań jakościowych   i laboratoryjnych   wraz z protokołami   sprawdzeń, 
analizę  wyników  badań wraz z wnioskami,
8.5.Z odbioru  końcowego  robót  ziemnych  należy  sporządzić  protokół,  w którym  powinna  
być zawarta ocena  ostateczna  robót  i stwierdzenie   ich przyjęcia,  Fakt dokonania  odbioru  
tych robót powinien  znaleźć  swoje  odniesienie  poprzez  wpis do dziennika  budowy.

9.  Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  cena ryczałtowa   skalkulowana   przez  wykonawce  w oparciu  o 
kosztorys  ofertowy  i dokumentację   projektową.  W przypadku  rozbieżności   ilościowej 
podstawą  jest  zakres  rzeczowy  według  dokumentacji   projektowej.   Płatność  może  być 
podzielona   na etapy po wykonaniu   i odbiorze  elementów  robót,  na które podzielony   został 
kosztorys  ofertowy.
Cena ryczałtowa   obejmuje  wszelkie  czynności,  wymagania   i badania  składające  na 
wykonanie danego  elementu  robót,  a także pomocnicze   związane  z przeprowadzeniem   
niezbędnych   prób i badań,  przygotowaniem    stanowiska  pracy  i jego  uporządkowaniem    
po zakończeniu   robót.
Dla robót  ziemnych  płaci się za m3 gruntu  w stanie rodzimym ,   cena obejmuje:
wyznaczenie   zarysu  wykopu , odspojenie     gruntu    ze   złożeniem     na   odkład    lub    
załadowaniem     na    samochody z odwiezieniem.   Wykonawca  we własnym zakresie  ustali 
miejsce  odwozu  mas ziemnych, odwodnienie   i utrzymanie   wykopu  z uwzględnieniem   
umocnienia  jego  ścian, dostarczenie   materiału  na zasypkę , zasypanie,  zagęszczenie   i 
wyrównanie   terenu.
Przy wykonywaniu   podkładów  i podsypek  płaci  się za m3 podkładu  po zagęszczeniu,   
cena obejmuje: dostarczenie  materiału , uformowanie   i zagęszczenie   podkładu  z 
wyrównaniem   powierzchni.

10. Przepisy związane.
10.1. Normy
PN-B-06050:1999  Geotechnika.   Roboty  ziemne.  Wymagania   ogólne 
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PN-EN  13139:2003 Kruszywa  do zaprawy.
PN-86/B-02480 Grunty   budowlane.    Określenia,    Symbole.   Podział opis gruntów
PN-B-02481:1999   PN-EN Geotechnika.   Technologia   podstawowa ,   symbole  literowe  i
jednostki  miary
10162:2005 Kształtowniki   stalowe wykonane  na zimno.  Warunki techniczne   dostawy.  
Tolerancje  wymiarów  i  przekroju poprzecznego
BN-77/8931-12 Oznaczanie  wskaźnika  zagęszczenie   gruntów
10.2. Inne dokumenty
a) ustawa  z dnia 7 lipca  1994 roku Prawo  budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, 
nr 207, poz. 2016; z późniejszymi   zmianami
b) Ustawa  z dnia  16.04.2004  r. 0 wyrobach  budowlanych   (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881)

c) „Warunki   techniczne  wykonania  i odbioru  robót budowlano-montażowych",     tom 
1- budownictwo ogólne
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
B.UM.01.03.00  ROBOTY  ŻELBETOWE

1. Wstęp
1.1 Przedmiot  SST
Przedmiotem   niniejszej  specyfikacji  technicznej   są wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru ław i płyt fundamentowych   oraz innych  elementów  żelbetowych   związanych   z 
realizacją  windy  osobowej  oraz schodów zewnętrznych z platformą śrubową dla 
osób niepełnosprawnych w budynku  użyteczności publicznej w Szydłowcu .
1.2 Zakres  stosowania  SST
Specyfikacja a techniczna  jest  stosowana  j jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy 
zleceniu  i realizacji  robót  wymienionych   w punkcie  1.1.
1.3 Zakres  robót  objętych  ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja ,   obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   i 
mające na celu wykonanie  robót  betonowych   i żelbetowych  występujących   w obiekcie  
objętym kontraktem.   W zakres  tych robót wchodzą:  B.UM.01.03.10   Podbetony  
B.UM.01.03.20   Betony konstrukcyjne   B.UM.01.03.30   Przygotowanie   i montaż  zbrojenia
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 
dokumentacją   projektową,   SST, przepisami  techniczno - budowlanymi ,    normami,  
zasadami wiedzy  i sztuki  budowlanej  oraz poleceniami   Inżyniera.

2 Materiały
2.1  Stal zbrojeniowa   według  normy  PN-89/H-84023/6,
2.2  Cement  portlandzki   czysty,  tj. bez dodatków  mineralnych  wg normy PN-B-30000:1990  
marki  ,,25" do betonu  klasy B7,5 - B20, i marki  ,,35" dla betonu  klasy  powyżej  B20.  
Cement wysyłany  w opakowaniu   powinien  być pakowany  w worki papierowe,  co najmniej 
trzywarstwowe   wg PN-76/P-79005   z napisem  zawierającym   oznaczenie,  nazwę  wytwórni  
i miejscowości,   masę worka  z cementem,  datę wysyłki  i termin trwałości  cementu.  Każda 
partia wysyłanego   cementu  powinna  być zaopatrzona  w sygnaturę  odbiorczą  kontroli 
jakości
zgodnie  z PN-EN  147-2. Cement  nie może  być użyty do betonu  po okresie  10 dni w
przypadku  przechowywania    go w zadaszonych   składach  otwartych ,  po upływie  okresu 
trwałości  podanego  przez wytwórcę  w przypadku  przechowywania   w składach  
zamkniętych,
2.3 Kruszywo  mineralne  do betonu  odpowiadające   wymaganiom   normy  PN-B-06712/Al   :
1997, z tym,  że marka  kruszywa  nie powinna  być niższa  niż klasa  betonu.  Ziarna  kruszywa 
nie powinny  być większe  niż  1/3 najmniejszego   wymiaru  poprzecznego   przekroju  
elementu  oraz % odległości  w świetle  miedzy  prętami  zbrojenia  leżącymi  w jednej  
płaszczyźnie   prostopadłej do kierunku  betonowania,
2.4  Woda  do przygotowania   zapraw  z sieci miejskiej,  rzeki lub jeziora,  zabrania  się 
używania  wód ściekowych,   kanalizacyjnych   , bagiennych   oraz zawierających   tłuszcze,  
oleje  i muł
wymagania  wg PN-EN  1008:2004
2.5  Piasek  do zapraw  bez domieszek  organicznych   o frakcji  rożnych  wymiarów,   a 
mianowicie:   piasek  średnioziarnisty   0,5-1,0 mm do wierzchnich   warstw  tynku  i piasek 
gruboziarnisty   1,0-2,0 mm do zapraw  cementowych   - wymagania  wg PN-EN13139:2003
2.6  Mieszanka  betonowa  gotowa  według  wymagań  PN-EN 206-1 :2003.
3.    Sprzęt
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Wykonawca jest    zobowiązany   do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego   wpływu  na jakość  wykonywanych   robót  Sprzęt powinien  być uzgodniony   
i zaakceptowany   przez Inżyniera .
Sprzęt będący  własnością  wykonawcy   lub  wynajęty  do wykonywania   robót ma być stale
utrzymany  w dobrym  stanie technicznym   i gotowości  do pracy.  Będzie  on odpowiadał 
wymaganiom  ochrony  środowiska  o przepisach  dotyczącym  jego  użytkowania. Wykonawca  
zobowiązany  jest  do dostarczenia   Inżynierowi  kopii  dokumentów potwierdzających   
dopuszczenie   sprzętu  do użytkowania,   w przypadkach   gdy wymagają  tego przepisy.
Jakikolwiek   sprzęt,  maszyny,  urządzenia   i narzędzia  nie gwarantujące   zachowania   
warunków kontraktu,  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane    i nie dopuszczone   do 
robót. Przygotowanie   i montaż  zbrojenia  mogą  być wykonywane   ręcznie  lub mechanicznie. 
Wytwarzanie   betonu  może  odbywać  się wyłącznie  w betoniarkach  o wymuszonym   
działaniu  Dozoratory   składników  mieszanek  betonowych   muszą mieć aktualne  świadectwo 
legalizacji. Zabrania  się stosowania  mieszarek  wolno  spadowych.

4   Transport
4.1  Ogólne  wymagania   dotyczące  transportu.
Wykonawca   będzie  się stosować  do ustawowych   ograniczeń  obciążenia  na oś przy 
transporcie materiałów   lub  sprzętu  na i z terenu  prowadzonych   robót. Uzyska  on niezbędne 
zezwolenia  od władz  co do przewozu  nietypowych   ładunków  i w sposób  ciągły  będzie o 
każdym  takim przewozie  powiadamiał   Inżyniera  . Wykonawca jest    zobowiązany  do 
stosowania  jedynie  takich środków  transportu,  które nie wpłyną  niekorzystnie   na  jakość 
robót  i właściwości przewożonych   materiałów .   Wykonawca  będzie  usuwać  na bieżąco,  na 
własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia   spowodowane  jego  pojazdami  na drogach  
publicznych   oraz dojazdach  na teren budowy.

4.2  Transport  zbrojenia.
Stal zbrojeniowa  powinna  być przewożona   odpowiednimi   środkami  transportu żeby 
uniknąć trwałych  odkształceń,   oraz zgodnie  z przepisami  BHP i ruchu  drogowego.

4.3  Transport,  podawanie  i układanie  mieszanki  betonowej
Mieszanki  betonowe  mogą  być transportowane   mieszalnikami   samochodowymi,   tzw. 
gruszkami.  Ilość "gruszek"  należy  dobrać  tak, aby zapewnić  wymaganą  szybkość  
betonowania z uwzględnieniem   odległości  dowozu,  czasu twardnienia  betonu  oraz 
koniecznej  rezerwy  w przypadku   awarii  samochodu.
Czas transportu  i wbudowania   mieszanki  betonowej  nie powinien  być dłuższy  niż:
90 minut przy temperaturze   otoczenia  + 15 C,
70 minut przy temperaturze   otoczenia  + 20 C,
 30 minut przy temperaturze   otoczenia  + 30 C,

5 Wykonanie robót
5.1. Betonowanie   elementów  żelbetowych
a)   Deskowania,   w których  będzie  układana  mieszanka  betonowa,  powinny  być szczelne  i
zabezpieczone   przed  wyciekaniem   zaprawy  cementowej  z mieszanki
b)   Deskowanie   nie powinno  odkształcać   się pod działaniem  obciążeń  od masy  własnej,  
masy układanej  mieszanki  betonowej,  parcia  mieszanki  w trakcie jej zagęszczania masy 
zbrojenia,  masy  robotników  zatrudnionych   przy robotach  betonowych  i żelbetowych
c) Deskowania     elementów     betonowych     i żelbetowych   należy wykonywać  przy 
wykorzystaniu    deskowań  systemowych   drobno- i wielkowymiarowych,    bądź z tarcz 
zbijanych  z desek  grubości  25 mm. Tarcze  z desek powinny  być usztywnione   nakładkami z 
desek  grubości  38 mm lub bali 50 mm,
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d)   Dla ław i płyt fundamentowych   elementy  deskowań  systemowych   czy tarcze  powinny  
być podparte  rozpórkami  ustawionymi   między tarczami  a ścianą  wykopu  w celu przyjęcia 
parcia  świeżo  ułożonej  mieszanki  betonowej.  Tarcze u dołu powinny  być usztywnione 
kołkami  wbitymi  w grunt na głębokość  ok. 60 cm , a górą kleszczami  przybijanymi   do 
nakładek  oraz zastrzałami   podpartymi  palikami  wbijanymi  w grunt,
e)   Deskowanie   belek,  podciągów  i stropów  mnożna wykonywać  z inwentaryzowanych
elementów  deskowania   systemowego (Acrow,  Doka, Peri, itp.) przy przestrzeganiu instrukcji 
producenta   danego  typu deskowania,
f)   Wytworzenie   mieszanki  betonowej  może nastąpić  na budowie  przy niewielkim  jej
zapotrzebowaniu,
g)   Dozowanie   składników  do mieszanki  betonowej  powinno  być dokonywane   wyłącznie 
wagowo  z dokładnością   2% przy  dozowaniu  cementu  i wody oraz 3% przy dozowaniu 
kruszywa,
h)   Mieszanie   składników  powinno  się odbywać  wyłącznie  w betoniarkach  o
wymuszonym   działaniu  i nie powinno  być krótsze  niż 2 minuty,
i) Do podawania  mieszanek  betonowych   należy  stosować  pojemniki  o konstrukcji 
umożliwiającej   łatwe  ich opróżnianie   lub pompy  przystosowanej   do podawania mieszanek  
plastycznych.   Przy stosowaniu  pomp obowiązują  odrębne  wymagania technologiczne,   przy 
czym wymaga  się sprawdzenia  ustalonej  konsystencji mieszanki  betonowej  przy wylocie,
j)  Przed  przystąpieniem   do układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  
zgodność rzędnych,  czystość  deskowania   oraz obecność  wkładek  dystansowych   
zapewniających wymaganą   wielkość  otuliny,
k) Mieszanki   betonowej  nie należy  zrzucać  z wysokości  większej  niż 0,75 m od 
powierzchni, na która  spada. W przeciwnym   wypadku  mieszankę  należy  podawać  za 
pomocą  rynny zsypowej  lub leja zsypowego  teleskopowego,
1) Do zagęszczania   mieszanki  betonowej  warstwami  o grubości  do 40 cm stosować  
wibratory z buławami o średnicy  nie większej  niż 0,65 odległości  miedzy  prętami  zbrojenia  
lezącymi w płaszczyźnie   poziomej,  nie wolno  dotykać  zbrojenia  buławą  wibratora.  Buławę 
należy zagłębiać  na głębokość  5-8 cm w warstwę  poprzednią   i przytrzymać  ja w czasie 20--
30 sekund,  po czym wyjmować  powoli  w stanie wibrującym,
m) Przy betonowaniu   płyt o grubości  większej  od 12 cm zbrojonych  gorą  i dołem należy  
stosować belki wibracyjne,   czas zagęszczania   w jednym  miejscu  powinien  wynosić  od 30 
do 60 sekund,
n) Przerwy  w betonowaniu   należy  sytuować  w miejscach  uprzednio  przewidzianych   i
uzgodnionych   z projektantem,   w prostszych  przypadkach   należy  kierować  się zasadą ,  że 
powierzchnia   betonu  w przerwie  powinna  być prostopadła  do kierunku  naprężeń  głównych,
o) Betonowanie   należy  wykonywać  wyłącznie  w temperaturach   nie niższych  niż
+5°C, zachowując   warunki  umożliwiające   uzyskanie  przez  beton wytrzymałości   co 
najmniej 15MPa przed  pierwszym   zamarznięciem;   dopuszcza  się betonowanie   w 
temperaturze   do -5°C, wymaga  to jednak  zgody  Inżyniera  oraz zapewnienia   mieszanki  
betonowej   o temperaturze +20°C  w chwili  układania  i zabezpieczenia   uformowanego   
elementu  przed utrata  ciepła w czasie  co najmniej  7 dni,
p) Uzyskanie   wytrzymałości    15 MPa powinno  być zbadane  na próbkach przechowywanych

w takich  samych  warunkach jak zabetonowana   konstrukcja,
q) Na wykonawcy   spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań laboratoryjnych   
przewidzianych   norma PN-EN   206-1 :2003 oraz gromadzenie, przechowywanie   i 
okazywanie  Inżynierowi   wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości betonu  i 
stosowanych  materiałów,
r) Bezpośrednio   po zakończeniu betonowania   zaleca  się przykrycie  powierzchni   betonu  
lekkimi
osłonami  wodoszczelnymi   zapobiegającymi    odparowaniu  wody z betonu  i chroniącymi 
beton przed  deszczem  i nasłonecznieniem,
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s) Ułożony  beton należy utrzymywać   w stałej wilgotności  przez  okres co najmniej  7 dni, 
polewanie  woda betonu  normalnie  twardniejącego   należy  rozpocząć  po 24 godzinach  od 
zabetonowania   (co najmniej  3 razy na dobę),
t)  Rozformowanie   konstrukcji   może  nastąpić  po osiągnięciu  przez  beton
wytrzymałości   rozformowania   dla konstrukcji   monolitycznych   (zgodnie  z norma  
PN631B-
06251).
5.2. Przygotowanie   i montaż zbrojenia
a)   Pręty  i walcówki  przed  ich użyciem  do zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z zendry, 
luźnych  płatków  rdzy ,  kurzu i błota.  Zanieczyszczenia   smarami,  oliwa  i farba należy  
opalać np. lampami  lutowniczymi,
b)   Łączenie   prętów   należy   wykonywać   zgodnie   z postanowieniami    normy   PN-B-
03264:2002, skrzyżowania prętów    należy    wiązać    drutem    miękkim,    spawać    lub   
łączyć   specjalnymi zaciskami,
c)   Zbrojenie  należy  układać  po sprawdzeniu   i odbiorze  deskowań,
d)   Nie należy  podwieszać   i mocować  do zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,
urządzeń wytwórczych   i montażowych,
e)    Montaż  zbrojenia  bezpośrednio   w deskowaniu   zaleca się wykonywać   przed 
ustawieniem szalowania  bocznego,
f) Zbrojenie  płyt prętami  pojedynczymi   powinno  być układane  według  rozstawienia   
prętów oznaczonego  w projekcie,
g)   Dla zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w deskowaniu  zbrojenie  podpierać
podkładkami   betonowymi   lub z tworzyw  sztucznych  o grubości  równej  grubości  otulenia,
5.3. Podbetony
Przed  przystąpieniem   do układania  podbetonu  należy  sprawdzić  podłoże  pod względem  
nośności założonej  w projekcie  technicznym.   Podłoże  powinno  być równe,  czyste  i 
odwodnione.
Beton  powinien  być rozkładany  w miarę  możliwości  w sposób  ciągły  z zachowaniem   
kontroli grubości  oraz rzędnych  według  projektu  technicznego.

6.  Kontrola  jakości
6.1.       Betonowanie
Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na sprawdzeniu  zgodności  z projektem 
technicznym   oraz wymaganiami   podanymi  w punkcie  5.1. Roboty  podlegają  odbiorowi.
6.2.       Zbrojenie
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na:
sprawdzeniu  wymiarów  zgodnie  z projektem  roboczym
zewnętrznych   oględzinach   połączeń  wykonanych  przy ustawieniu  zbrojenia sprawdzeniu   
zgodności  z wymaganiami   podanymi  w punkcie  5.2.
Zbrojenie podlega  odbiorowi  przed  zabetonowaniem.

7.  Obmiar  robót
Betonowanie.
Jednostką  obmiaru  robót jest   m3 wykonanej   konstrukcji  lub pod betonu 
Zbrojenie. Jednostką  obmiarową  jest  tona. Do obliczenia  należności  przyjmuje  się 
teoretyczna   ilość (t) zamontowanego   zbrojenia,  tj. łączna   długość  prętów  poszczególnych   
średnic  pomnożona przez  ich ciężar jednostkowy   (t/mb). Nie dolicza  się stali użytej na 
zakłady  przy łączeniu prętów,  przekładek  montażowych   ani drutu snopowiązałkowego,   Nie 
uwzględnia   się też zwiększonej   ilości materiału  w wyniku  stosowania  przez  Wykonawce  
prętów  o średnicach większych  od wymaganych   w projekcie  technicznym.
Ilość robót  określa  się na podstawie  przedmiaru  robót z uwzględnieniem   zmian
zaakceptowanych   przez  Inżyniera  w czasie  prowadzenia   prac i sprawdzonych   w naturze.
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8.  Odbiór  robót
Roboty  podlegają  warunkom  odbioru  według  zasad podanych  poniżej,
8.1 Odbiór betonowania
Roboty  związane  z wykonaniem   elementów  betonowych   lub żelbetowych  podlegając  
zasadom odbioru  robót zanikających   według  zasad podanych  w punkcie  5.1.
8.2 Odbiór  zbrojenia
Zbrojenie  konstrukcji  podlega  zasadom  odbioru  robót  zanikających,   ulegających  zakryciu  
oraz odbioru  końcowego
Odbiór   zbrojenia    przed   przystąpieniem    do   betonowania    powinien    być   dokonany    
przez Inżyniera  i wpisany  do dziennika  budowy.
Odbiór  powinien  polegać  na sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z rysunkami  roboczymi  i 
postanowieniami   niniejszej  specyfikacji,   zgodności  liczby prętów  w poszczególnych 
przekrojach,   rozstawu  strzemion,  długości  złącz  i zakotwień  prętów  oraz możliwości   
dobrego otulenia  prętów  betonem.  Odbiór  stali zbrojeniowej   na budowie  obejmuje:
sprawdzenie   czy na powierzchni  prętów  nie ma zgrzeliny,  odpadającej  rdzy, tłuszczów, farb i 
innych  zanieczyszczeń,
sprawdzenie   czy odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego   prętów  i ożebrowania 
mieszczą  się w granicach  określonych   dla danej klasy  stali w normach  państwowych, 
sprawdzenie   czy pręty  dostarczone  w wiązkach  nie wykazują  odchylenia   od linii prostej 
większego  niż 5 mm na 1 m długości  pręta,
sprawdzenie   czy walcówka  i pręty nie mają pęknięć,  pęcherzy  i naderwań,
sprawdzenie    czy  każdy   krąg   lub  wiązka   stali  dostarczona    na  budowę   posiada   atest, 
zawierający   znak wytwórcy,   średnice  nominalną,   gatunek  stali,  numer  wyrobu  lub partii, 
znak obróbki  cieplnej.
Jeśli dostarczona   na budowę  stal zbrojeniowa   nie posiada  zaświadczeń   (atestu)  lub 
nasuwają
się wątpliwości   co do jej  właściwości  technicznych   na podstawie  oględzin  zewnętrznych 
należy  zbadać ją laboratoryjnie;   decyzje  w tej kwestii  podejmuje  Inżynier

9.  Podstawa  płatności
Zbrojenie
Podstawa  płatności  stanowi  cena jednostkowa   za 1 tonę  Cena obejmuje  dostarczenie 
materiału,   oczyszczenie   i wyprostowanie,   wygięcie,  przycinanie,   łączenie  oraz montaż 
zbrojenia  za pomocą  drutu wiązałkowego  w deskowaniu,   zgodnie  z projektem  technicznym  
i niniejszą   specyfikacją,   a także  oczyszczenie   terenu  robót  z odpadów  zbrojenia  i 
usunięcie  ich poza  teren  robót .
 Betonowanie
Płaci  się za m3 wbudowanego   betonu,  cena jednostkowa    obejmuje:
dostarczenie   niezbędnych   czynników  produkcji, oczyszczenie   podłoża,wykonanie   
deskowania  z rusztowaniem, ułożenie  mieszanki  betonowej  w nawilżonym  deskowaniu,  z 
wykonaniem   projektowanych otworów,  zabetonowaniem   zakotwień  i marek,  
zagęszczeniem  i wyrównaniem
powierzchni , pielęgnacją   betonu,  rozbiórkę  deskowania  i rusztowań, oczyszczenie   
stanowiska  pracy  i usuniecie  materiałów  rozbiórkowych   poza  granice obiektu.
Płatność  może  być podzielona  na etapy po wykonaniu  i odbiorze  elementów  robót, na które 
podzielony  został  kosztorys  ofertowy.
Cena ryczałtowa  obejmuje  wszelkie  czynności,  wymagania   i badania  składające  się na 
wykonanie danego  elementu  robót,  a także  pomocnicze   związane  z przeprowadzeniem    
niezbędnych   prób  i badań ,  przygotowaniem    stanowiska  pracy i jego  uporządkowaniem   
po zakończeniu   robót.

10. Przepisy związane,



15

10.1. Normy
PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia  betonu
PN-B-03264:2002      Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i sprężone Projektowanie
PN-EN  206-1:2003  Beton
PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do betonu.  Specyfikacja.   Pobieranie próbek
PN-EN  197-1:2002  Cement  - Część  1: Skład, wymagania   i kryteria zgodności  dotyczące  
cementów  powszechnego   użytku 
PN-B-06712/A1:   1997  Kruszywa  mineralne do betonów
PN-EN  196-1 :1996  Cement.  Metody  badan.  Oznaczenie  wytrzymałości

10.2. Inne dokumenty
a)   ustawa  z dnia 7 lipca   1994 roku Prawo  budowlane  (tekst jednolity:    Dz. U. z 2003 roku, 
nr 207, poz. 2016;  z późniejszymi   zmianami
b)   Ustawa  z dnia  16.04.2004  r. 0 wyrobach  budowlanych  (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz.881)
c)    .Warunki   techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-remontowych",     tom I

– budownictwo   ogólne.  Arkady,  Warszawa   1988



16

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  B.UM.01.04.00  ROBOTY  
IZOLACYJNE

1.  Wstęp
1.1. Przedmiot  SST
Przedmiotem   niniejszej  szczegółowej   specyfikacji  technicznej   są wymagania   dotyczące 
wykonania  i odbioru  prac izolacyjnych   związanych  z realizacją  windy  osobowej  oraz 
schodów zewnętrznych z platformą śrubową dla osób niepełnosprawnych w 
budynku  użyteczności publicznej w Szydłowcu .
1.2. Zakres  stosowania  SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna jest    stosowana jako    dokument  przetargowy   i 
kontraktowy  przy zleceniu  i realizacji  robót  wymienionych   w punkcie  1.1.
1.3. Zakres  robót  objętych  ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   i 
mające na celu wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej   i termicznej  w obiekcie  objętym  
przetargiem  tzn.:
B.UM.01.04.10   Izolacja pozioma  z papy asfaltowej  B.UM.01.04.20
Izolacja  pionowa  ścian masa  bitumiczna  B.DM.O 1.04.3 0 Izolacja termiczna
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, przepisami  techniczno - budowlanymi ,    normami,  
zasadami wiedzy  i sztuki budowlanej   oraz poleceniami   Inżyniera

2.  Materiały
2.1.  Roztwory  asfaltowe  do gruntowania   i izolacji  stosowane  na zimno  - wymagania   
według PN-B-24620:  1998,
2.2.  Lepik  asfaltowy  i asfaltowo-polimerowy    z wypełniaczami   na gorąco - wymagania  wg 
PN-B-24625:1998
2.3.  Papa  asfaltowa  izolacyjna  na tekturze  o gramaturze  400 g/m2 - wymagania  według  
normy  PN-B-27617/Al:1997,
2.4.  Kit asfaltowy  uszczelniający KF - wymagania  według PN-751B-30175,
2.5.  Masa  bitumiczna,  wymagania   według PN-B-24620: 1998/ Azl :2004
2.6.  Płyty twarde  z wełny  mineralnej  - wymagania  wg PN-75/B-231  00 oraz spełniające 
dodatkowo  następujące   parametry:
gęstość  - > 150 kg/m3
ściśliwość  płyt pod obciążeniem  2 kPa nie powinna  być większa  niż 4%, a pod obciążeniem  
4 kPa nie większa  niż 6%
wytrzymałość   na rozrywanie  silą prostopadłą do powierzchni   nie mniejsza  niż 2kPa,
nasiąkliwość   po 24 godz. zanurzenia  w wodzie  nie większa  niż 40%  suchej masy
2.7.Styropian   samogasnący   w postaci  płyt o gęstości  min. 25 kg/m3,
2.8. Folia  paroizolacyjna   według  aprobaty  technicznej  ITB  AT-15-3213/2001

3.  Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany   do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego   wpływu  na jakość  wykonywanych   robót.  Sprzęt powinien  być uzgodniony   
i zaakceptowany   przez Inżyniera . Sprzęt będący  własnością  wykonawcy   lub wynajęty  do 
wykonywania   robót ma być stale utrzymany  w dobrym  stanie technicznym   i gotowości  do 
pracy. Będzie  on odpowiadał wymaganiom   ochrony  środowiska i przepisom   dotyczącym  
jego  użytkowania,
4.   Transport
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Materiały  izolacyjne  powinny  być transportowane   w sposób wskazany  w normach 
państwowych   i świadectwach   ITB.
Rolki papy  powinny  być pośrodku  owinięte  paskiem  papieru  szerokości  co najmniej
20 cm i związane  drutem  lub sznurkiem,  transportowane   w stosach  (do  120 szt.) w pozycji  
stojącej  w jednej  warstwie.  Rolki papy należy  przechowywać   w pomieszczeniach    krytych,  
chroniących  przed  zawilgoceniem   i działaniem  promieni słonecznych   i w odległości  co 
najmniej   120 cm od grzejników,
Roztwory  asfaltowe  i lepiki  dostarczane  i transportowane   powinny  być w beczkach
metalowych.
Płyty  z wełny  mineralnej  należy  przewozić  w opakowaniu  z zachowaniem   przepisów  BHP 
i ruchu  drogowego.
Wykonawca jest    zobowiązany   do stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które nie 
wpłyną  niekorzystnie   na jakość  robót i właściwości   przewożonych   materiałów   
Wykonawca będzie  usuwać  na bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia   
spowodowane  jego  pojazdami  na drogach  publicznych   oraz dojazdach  na teren budowy.

5. Wykonanie  robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1.  Przygotowanie   podkładu
a) Podkład  pod izolacje  powinien  być trwały,  nieodkształcalny   i przenosić  wszystkie 
działające  nań obciążenia,
b)   Powierzchnia   podkładu  pod izolacje  powinna  być równa,  czysta  i odpylona,
5.1.2.    Izolacja  roztworami  asfaltowymi
a)    Podkład  betonowy  lub cementowy  powinien  zostać  zagruntowany   roztworem   
asfaltowym lub emulsja  asfaltowa,
b)   Przy  gruntowaniu   podkład  powinien  być suchy,  a jego  wilgotność  nie powinna 
przekraczać   5%,
c)    Powłoki  gruntujące   powinny  być naniesione   w jednej  lub w dwóch  warstwach,   z tym, 
ze druga  warstwa  może  być naniesiona  dopiero  po całkowitym  wyschnięciu   pierwszej,
d)   Właściwa  powlokę  izolacyjna  można  nanosić  dopiero  po całkowity  wyschnięciu 
powłoki   gruntującej,   liczba nakładanych   warstw  nas asfaltowych  powinna  być zgodna  z 
wymaganiami   dokumentacji   technicznej,   lecz nie mniejsza  niż dwie. Łącznie  grubość  tych 
warstw  nie może  być mniejsza  niż 2 mm,
e)   Izolacja  pionowa  powinna  być wykonana  na zewnętrznej   powierzeni   ścian od wierzchy
lawy  fundamentowej   do wysokości  okolu  30 cm ponad teren lub chodnik  przyległy  do 
budynku.  Powinna  być połączona  z izolacja  poziomą  ścian,
f) Temperatura   otoczenia  w czasie  wykonywanie   powłok  z roztworów  asfaltowych  
powinna być nie niższa  niż +5°C. W przypadkach   technicznie  uzasadnionych   (np. gdy nie 
ma naporu  wody),  dopuszcza  się wykonywanie   powłok  z roztworów
asfaltowych  przy  temperaturze   poniżej  +5°C, jednak  nie niższej  od O°C,jeżeli  temperatura  
w ciągu doby nie była niższa  od O°C. 5.1.3. Izolacje z papy asfaltowej
a)    Gruntowanie   podkładu  pod izolacje  z papy należy  wykonać  w sposób  podany  w 
punkcie
b)   Izolacje  przeznaczone   do ochrony  podziemnych   części  obiektu  przed wilgocią  z 
gruntu powinny  składać  się z jednej   lub dwóch  warstw  papy asfaltowej,  sklejonych  
lepikiem między  sobą w sposób  ciągły  na całej powierzchni,
c)    Izolacje  przeciwwilgociowe    przeznaczone   do ochrony  warstw  ocieplających   przed 
woda zarobowa  z zaprawy  na niej układanej,  mogą  być wykonywane   z jednej  warstwy  
papy asfaltowej  ułożonej  na sucho  i sklejonej  wyłącznie  na zakładach,

d) Do klejenia  pap asfaltowych   należy  stosować  wyłącznie   lepik asfaltowy, 
odpowiadający wymaganiom   norm państwowych,
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e)Grubość  warstwy  lepiku  miedzy  podkładem  i pierwsza  warstwa  izolacji  oraz pomiędzy 
poszczególnymi  warstwami   izolacji  powinna  wynosić  1,0-1,5 cm ,
f)Szerokość  zakładów  papy zarówno  podłużnych  jak  i poprzecznych   w każdej  warstwie 
powinna  być nie mniejsza  niż  10 cm. Zakłady  arkuszy  kolejnych  warstw  papy powinny być 
przesunięte  względem   siebie,
g)   Pozioma  izolacja  fundamentowa   powinna  wystawać  co najmniej   1 cm z każdej  strony
ściany  po otynkowaniu,
5.2. Izolacje  termiczne
a)   Do wykonywanie   izolacji  stosować  materiały  w stanie powietrzno-suchym,
b)   Warstwy  izolacyjne  winny  być układane  szczególnie  starannie.  Płyty  izolacji  
termicznej należy  okładać  na styk bez szczelin,
c)   Przy   układaniu   płyt   w  kilku   warstwach   każda   warstwę   należy   układać   
mijankowo ;
przesuniecie   styków  powinno  wynosić  minimum  3 cm,
d)   Przed  układaniem   izolacji  muszą zostać  zakończone  inne prace  budowlane   stanu 
surowego,
e)   Płyty  do podłoża  przykleja   się klejem  bitumicznym   lub  zaprawa  klejową  zalecaną  
przez producenta,
f)Do   ciecia   wyrobów    używamy   zwykłego   ostrego   noża,   zachowując    równe   i  
gładkie krawędzie    cięcia,   przez   właściwe    docinanie    i  układanie    płyt   unikamy   
powstawania mostków  termicznych,

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały   izolacyjne
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   sprawdzenie  zgodności  z 
dokumentacja   projektowa   oraz sprawdzenie  właściwości   technicznych   tych materiałów  z 
wystawionymi   atestami  wytwórcy  W przypadku  zastrzeżeń  co do zgodności materiału  z 
zaświadczeniem  o jakości  wystawionym   przez producenta,  powinien  być on zbadany 
zgodnie  z postanowieniami   normy  państwowej,
Nie  dopuszcza  się stosowania  do robót materiałów  izolacyjnych,   których  właściwości   nie
odpowiadają   wymaganiom   przedmiotowych   norm,
Nie należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych    (po okresie  gwarancyjnym).

6.2.   Roboty  izolacyjne
Kontrola  robót obejmuje: wizualne     sprawdzenie     prawidłowości      przygotowania      
powierzchni     pod    względem równości,  braku zabrudzeń, kontrole  najwytrzymalsi   na 
odrywanie, ocenę  wykonania  izolacji  z ocena jednorodności   wykonania  powłok,
oznaczenie   rzeczywistej grubości      izolacji,  która  powinna  być zgodna  z wartością   
podana w  dokumentacji   projektowej,    określana  jako   średnia  arytmetyczna   z kilku  
pomiarów   w miejscach  w skazanych  przez Inżyniera, kontrole  poprawności   naprawienia   
błędów  w wykonanej izolacji
6.3.   Wyniki  odbiorów  materiałów  i wyrobów  powinny  być każdorazowo   wpisywane   do 
dziennika  budowy.

7.  Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót jest   m2 powierzchni   zaizolowanej  Ilość robót  określa  się na 
podstawie  przedmiaru  robót  i projektu  z uwzględnieniem   zmian  zaaprobowanych   przez 
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Inżyniera  w czasie  prowadzenia   prac i sprawdzonych  w naturze.

8.  Odbiór   robót
8.1     Roboty  izolacyjne
8.1.1     Odbiór  częściowy  należy  przeprowadzać   w następujących   fazach  wykonywania   
robót:
a)   po dostarczeniu   materiałów   na budowę,
b)   po przygotowania   podłoża  lub podkładu  pod izolacje,
c)   po wykonaniu  każdej warstwy  izolacji  w izolacjach  wielowarstwowych
8.1.2 Odbiór  materiałów   izolacyjnych  należy  przeprowadzić   zgodnie  z punktem  6.1. 8.1.3 
Odbiór  podłoża  pod izolacje  powinien  obejmować:
a)    sprawdzenie   spadków,  równości,  czystości  i suchości  podłoża,
b)   sprawdzenie  wytrzymałości,   dopuszczalnej   wilgotności   podkładu  i prawidłowości 
wykonania  szczelin  dylatacyjnych,
c)   sprawdzenie   poprawności   zagruntowania   podkładu
8.1.4 Odbiór  wykonanej  warstwy  izolacyjnej powinien  obejmować:
a) Sprawdzenie,    czy  rodzaj   i  jakość   materiałów    są  zgodne   z  atestami   i  
świadectwami producenta,
b)    Sprawdzenie  poprawności   i dokładności   obrobienia  połączenia  ze ścianą  i miejsc
przenikania   elementów  przez  izolacje  oraz wszelkich miejsc  wrażliwych   na przecieki, 
c)    sprawdzenie   ciągłości  warstwy  izolacyjnej  oraz przylegania  warstwy  do podłoża,
8.1.5     Odbiór  ostateczny  powinien  polegać  na sprawdzeniu  wyników  odbiorów 
międzyfazowych,
8.1.6     Z odbiorów  międzyoperacyjnych    powinien  być dokonany  wpis  do dziennika  
budowy

9 Podstawa  płatności
Płaci się za ustaloną  ilość m2 izolacji  według  ceny jednostkowej,   która  obejmuje:
dostarczenie   materiałów, przygotowanie   i oczyszczenie   podłoża, zagruntowanie   podłoża,
wykonanie   izolacji wraz  z ochrona,
-   uporządkowanie   stanowiska  pracy.
Płatność  może być podzielona  na etapy po wykonaniu  i odbiorze  elementów  robót, na które 
podzielony  został  kosztorys  ofertowy.
10. Przepisy związane,
10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje  bitumiczne.  Wymagania   i badania  przy odbiorze 
PN-B-24620: 1998 Lepiki,  masy i roztwory  asfaltowe  stosowane  na zimno 
PN-B-27617:1997  Papa  asfaltowa  na tekturze  budowanej
PN-7S/B-23100  Materiały  do izolacji cieplnej  z włókien  nieorganicznych.
PN-7S/B-3017S  Wełna mineralna Kit asfaltowy  uszczelniający
10.2. Inne dokumenty
a)   ustawa  z dnia 7lipca   1994 roku Prawo  budowlane   (tekstjednolity:    Dz. U. z 2003 
roku, 207, poz. 2016;  z późniejszymi   zmianami
b)   Ustawa  z dnia  16.04.2004  r. 0 wyrobach  budowlanych   (Dz. U. z 2004 roku, 92, 
poz.881)
c) .Warunki   techniczne  wykonania  i odbioru  robót  b u d o w l a n o -
m o n t a ż o w y c h '', tom I - budownictwo   ogólne
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  B.UM.01.05.00  ROBOTY  
MUROWE

1.  Wstęp
l.1.Przedmiot   SST
Przedmiotem   niniejszej  s z c z e g ó ł o w e j    specyfikacji  technicznej   są wymagania 
dotyczące  wykonania   i odbioru  prac murowych  z materiałów   ceramicznych   i
bloczków  betonowych   związanych  z realizacją  windy  osobowej  oraz schodów 
zewnętrznych z platformą śrubową dla osób niepełnosprawnych w budynku  
użyteczności publicznej w Szydłowcu .
1.2.Zakres  stosowania   SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna  jest  stosowana jako    dokument  przetargowy   i 
kontraktowy  przy zleceniu  i realizacji  robót wymienionych   w punkcie  1.1.
1.3.Zakres  robót  objętych  SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują  wszystkie  c z y n n o ś c i   
u m o ż l i w i a j ą c e    i mające  na celu wykonanie  m u r ó w   obiektu,  tzn.:
B.UM.01.0S.l0    Mury  z bloczków  betonowych
B.UM.01.0S.20   Ściany  z cegieł p e ł n y c h
B.UM.01.0S.30   Nadproża  z kształtowników   stalowych
14.Określenia    podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  SST s ą  zgodne  z obowiązującymi   odpowiednimi 
normami.
1.5 .Ogólne  wymagania  d o t y c z ą c e   r o b ó t
Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za jakość  ich wykonania   oraz za zgodność  z 
dokumentacją   projektową ,   SST, przepisami  techniczni - budowlanymi,    n o r m a m i ,  
zasadami wiedzy  i sztuki  budowlanej   oraz poleceniami   Inżyniera.

2.  Materiały
2.1. C e g ł a   budowlana  p e ł n a   klasy  15 wed ług   PN-B  120S0: 1996
2.2. Bloczki  betonowe  na mury fundamentowe z betonu  B15 wg normy PN- 88/B - 062S0,
2.3.  Woda  do przygotowania   zapraw  z sieci miejskiej,  rzeki  lub jeziora,  zabrania  s i ę  
używania wód ś c i e k o w y c h ,   kanalizacyjnych,     bagiennych  oraz z a w i e r a j ą c yc h    
t łuszcze ,  oleje i mul - wymagania  wg PN-EN  1008:2004
2.4. Piasek  do zapraw  bez domieszek  organicznych   o frakcji  różnych  wymiarów,   a 
mianowicie:
piasek  średnioziarnisty   0,5-1,0 mm do wierzchnich  warstw  tynku i piasek  gruboziarnisty   
1,0-2,0 mm do zapraw cementowych   - wymagania  wg PN-EN  13139:2003
2.5. Cement  portlandzki   z dodatkiem  ż u ż l a  lub popiołów  lotnych  CEM II/A 32,5; CEM 
II/B 32,5 oraz cement  hutniczy  pod warunkiem,   ze temperatura   otoczenia  w c i ąg u   7 dni 
od chwili zużycia  zaprawy  nie b ę d z i e   niższa  niż +5C wg PN-EN  197-1:2002
2.6.  Do zapraw  cementowo -wapiennych    należy  stosować  wapno  suchogaszone   lub 
gaszone  w postaci  ciasta wapiennego   otrzymanego   z wapna  suchogaszonego   które 
powinno  tworzyć jednolita   i jednobarwna   masę , bez grudek  niegaszonego   wapna  i 
zanieczyszczeń   obcych - wymagania   według  PN-86/B-30020
2.7.  Zaprawy  budowlane   cementowe  i cernentowo -wapienne
- marki  i skład zaprawy  powinny  być zgodne  z wymaganiami   normy  państwowej
- przygotowanie   zapraw  do robót  tynkarskich  powinno  być  wykonywane mechanicznie
- zaprawy  należy  przygotować   w takiej  ilości,  aby mo g ł a   być wbudowana
maksymalnie   po jej przygotowaniu,   tj. ok. 3 godzin
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3.  S p r z ę t
Wykonawca jest    zobowiązany   do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego   wpływu  na jakość  wykonywanych   robót.  Sprzęt powinien  być 
uzgodniony   i zaakceptowany   przez  Inżyniera
Sprzęt będący  własnością   wykonawcy  lub wynajęty  do wykonywania   robót  ma być stale 
utrzymany  w dobrym  stanie technicznym   i gotowości  do pracy.  Będzie  on odpowiadał 
wymaganiom   ochrony  środowiska  oraz przepisom  dotyczącym  jego  użytkowania. 
Wykonawca   zobowiązany  jest  do dostarczenia  Inżynierowi   kopii dokumentów 
potwierdzających    dopuszczenie   sprzętu  do użytkowania,   w przypadkach   gdy wymagają  
tego przepisy.
Jakikolwiek   sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i narzędzia  nie gwarantujące  zachowania  
warunków kontraktu,  zostaną  przez Inżyniera  zdyskwalifikowane    i me dopuszczone  do 
robót.

4.    Transport
Wykonawca  będzie  się stosować  do ustawowych   ograniczeń  obciążenia  na oś  przy 
transporcie materiałów   lub sprzętu  na i z terenu  prowadzonych   robót.  Uzyska  on 
niezbędne  zezwolenia  od władz  co do przewozu  nietypowych   ładunków  i w sposób  
ciągły będzie  o każdym  takim przewozie  powiadamiał   Inżyniera  Wykonawca jest    
zobowiązany  do stosowania jedynie    takich środków  transportu,  które nie wpłyną  
niekorzystnie   na jakość  robót i właściwości
przewożonych   materiałów  Podczas  transportu  materiały  powinny  być zabezpieczone   
przed uszkodzeniami   lub utrata  stateczności,
Wykonawca   będzie  usuwać  na bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na drogach  publicznych   oraz dojazdach  na teren budowy.

5.  Wykonanie   robót
5.1. Ściany z bloczków  betonowych
a)   Mury  z bloczków  betonowych  należy  układać  z zachowaniem   prawidłowego wiązania 
poszczególnych   warstw  do pionu  i poziomu  oraz przykryciem pionowych  spoin pomiędzy  
bloczkami  warstwy  dolnej  przez bloczki  warstwy górnej,
b)   Do murowania  zaleca  się stosować  zaprawę  cementowa,  przestrzegając   zasadę,  aby
wytrzymałość   zaprawy  nie była większa  od wytrzymałości   bloczków  betonowych   Marka 
zaprawy  nie powinna  być jednak  mniejsza  niż M5,
e)   Bloczki  układane  na zaprawie  powinny  być czyste  i wolne  od kurzu,  przy stosowaniu 
zaprawy  cementowej   do murowania   silnie obciążonych   filarów  lub ścian należy  bloczki 
przed  wmurowaniem   dobrze  zwilżyć  woda,
d)   Zaprawy  stosowane  do murowania  powinny  mieć konsystencje   gęstoplastyczną   w
granicach  zagłębienia   stożka pomiarowego   6-8 cm,
e)    Grubość  spoin poziomych  powinna  wahać  się od 10 do 15 mm, pionowych  - od 10 do 
20 mm,
f)    Spoiny  pionowe  w kolejnych  warstwach  muru powinny  być przesunięte   co najmniej  
o 8 cm,
g)   Wnęki  i bruzdy  dla instalacji  należy  wykonywać  jednocześnie   ze wznoszeniem   
murów
5.2.  Ściany z cegieł  pełnych
a)   Mury  należy  wykonywać   warstwami,   z zachowaniem   prawidłowego   wiązania   i 
grubości spoin,  do pionu  i sznura,  z zachowaniem   zgodności  z rysunkiem  co do odsadzek, 
uskoków i otworów,
b)   Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie   na całej długości,  W miejscu  
połączenia murów  wykonywanych   niejednocześnie   należy  stosować  strzepią  zazębione  
końcowe,
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c)    Cegły układane  na zaprawie  powinny  być czyste  i wolne  od kurzu, przy murowaniu   
cegła sucha,  zwłaszcza  w okresie  letnim,  należy  cegły przed  ułożeniem  w murze  
polewać  lub moczyć  w wodzie,
d)   Wnęki  i bruzdy  instalacyjne  należy  wykonywać  jednocześnie   ze wznoszeniem   
murów
e)   Mury  grubości  mniejszej   niż  1 cegła  mogą  być wykonywane   przy temperaturze   
powyżej 0C ,
f) W przypadku  przerwania  robót na okres zimowy  lub innych  przyczyn,  wierzchnie 
warstwy  murów  powinny  być zabezpieczone   przed  szkodliwym  działaniem  czynników 
atmosferycznych,    np. przez  przykrycie  folią lub papą ,  Przy wznowieniu  robót po 
dłuższej przerwie  należy  sprawdzić  stan techniczny  murów ,  łącznie  ze zdjęciem  
wierzchnich warstw  cegieł  i uszkodzonej   zaprawy,
g)   Zaprawy  stosowane  do murowanie  powinny  mieć konsystencje   gęstoplastyczną   w
granicach  zagłębienia   stożka pomiarowego   6-8 em,
h)   Grubość  spoin poziomych  powinna  wynosić  12 mm, przy  czym maksymalnie   nie 
powinna  przekraczać   17 mm, a minimalnie   10 mm; spoin pionowych  podłużnych   i 
poprzecznych   - 10 mm, przy czym maksymalna   nie powinna  przekraczać   15 mm,
a minimalna  - 5 mm,
i)    W ścianach  przewidzianych   do otynkowania  nie należy  wypełniać  spoin zaprawa 
przy zewnętrznych   licach na głębokość  5-10 mm,
j)  Liczba  cegieł użytych  w połówkach  do murów  nośnych  nie powinna  być większa  niż  
15% całkowitej  liczby  cegieł
5.3. Nadproża  z kształtowników   stalowych
a)   Belki  stalowe  do ułożenia  nad projektowanymi   otworami  i poszerzeniami   otworów 
dostarczyć  w wymaganej   długości jednorodne,   bez łączeń,
b)   Belki przed  ułożeniem  w przygotowanych   bruzdach  zabezpieczyć   antykorozyjnie   
farbami przeciwrdzewnymi,
c)    W miejscu  podparcia  wykonać  poduszki  z betonu  klasy  min.  15. Minimalna   
długość podparcia  belek  stalowych  wynosić  powinna  1,5 ich wysokości,
d)   Zamontowane   nad otworem  po obu stronach  muru belki należy  połączyć  ze sobą 
śrubami stalowymi  M12
e)    Stopki  belek muszą  zostać  owinięte  siatką  cięto-ciągniona   i zagruntowane   zaprawa
cementowa  przed  wykonaniem  tynku  cementowo-wapiennego.
6. Kontrola   jakości,
6.l.     Zaprawy
Przy przygotowywaniu    zapraw  z gotowych  suchych  mieszanek  dostarczanych   w
opakowaniach   należy  bezwzględnie   stosować  się do instrukcji  narzuconych  przez 
producenta, ze szczególnym   przestrzeganiem    ilości  dozowanej  do mieszanki  wody  i 
sposobu wymieszania zaprawy.
W przypadku,  gdy zaprawa  wytwarzana jest    na placu  budowy,  należy  kontrolować  jej 
markę  i konsystencje   w sposób  podany  w obowiązującej   normie.  Wyniki  odbioru  
materiałów   i wyrobów  powinny  być każdorazowo   wpisywane   do dziennika  budowy.
6.2.       Materiały  ceramiczne
Przy  odbiorze  cegły  należy  przeprowadzić   na budowie:
sprawdzenie   zgodności  klasy oznaczonej  na cegłach  z zamówieniem   i wymaganiami   
stawianymi  w dokumentacji   technicznej, próby  doraźnej  przez  oględziny,  opukiwanie   i 
mierzenie  wymiarów  i kształtu  cegły,  liczby szczerb i pęknięć,  odporności  na uderzenia,  
przełomu  ze zwróceniem   szczególnej  uwagi na zawartość  margla.
W przypadku  niemożności   określenia  jakości  cegły przez próbę  doraźną  należy ją 
poddać badaniom  laboratoryjnym   (szczególnie  co do klasy  i odporności  na działanie  
mrozu)
6.3  Materiały  betonowe
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Bloczki  betonowe  powinny  mieć kształt  prawidłowego   prostopadłościanu    o prostych 
krawędziach   i o równych  powierzchniach.
Przy odbiorze  bloczków  betonowych  na budowie  należy  dokonać  sprawdzenia:
wymiarów  i wielkości   skrzywień  krawędzi  i powierzchni   (powierzchnie   zewnętrzne 
powinny  być bez raków,  guzów  lub wgłębień), wielkości  oraz liczby szczerb  i odbić 
naroży  (niedopuszczalne), wielkości  i liczby pęknięć,
przełom  (powinien  wykazywać  właściwy  stopień zagęszczenia   betonu,  dokładność 
przemieszania   wszystkich   składników  i brak zanieczyszczeń   kruszywa  obcymi  ciałami 
szkodliwymi  dla struktury  elementów),  wytrzymałości   na ściskanie
Dostarczone  partie  bloczków  betonowych  powinny  posiadać  świadectwo  jakości  (atest).
Ze względu  na skurcz nie należy  bloczków  wbudowywać   wcześniej  niż po 10 tygodniach 
od daty ich wyprodukowania.
6.4.       Roboty  murowe
Na etapie wznoszenia   murów  konieczne  jest  prowadzenie   stałej kontroli  pod względem 
zachowania  wymagań  dokumentacji   projektowej,   a także nie przekroczenia   odchyłek 
wymiarów  (zwichrowania   i skrzywienia,  odchylenia  od pionu  i poziomu,  zachowania 
wymiarów   otworów  w świetle),  przy porównaniu  z dopuszczalnymi   dla tego typu robót  
(patrz ,,lnne dokumenty"  punkt  10)

7.  Obmiar   robót
Jednostką  obmiarową  robót jest  m2 muru  o odpowiedniej  grubości,
Ilość robót  określa  się na podstawie  przedmiaru  robót z uwzględnieniem   zmian 
zaaprobowanych   przez  Inżyniera  w czasie  prowadzenia  prac i sprawdzonych   w naturze.
8.  Odbiór   robót
Odbiór  robót murowych  powinien  się odbyć przed wykonywaniem   tynków  i innych robót 
wykończeniowych
Podstawę  do odbioru  robót  murowych  powinny  stanowić  następujące   dokumenty:
a)    dokumentacja   techniczna, b)    dziennik  budowy,
c)   zaświadczenia   o jakości  materiałów   i wyrobów  dostarczonych   na budowę, d)   
protokoły  odbioru  poszczególnych  etapów  robót  zanikających,
e)   protokoły  odbioru  materiałów   i wyrobów,
f)   wyniki  badan  laboratoryjnych,   jeśli  takie były zlecone  przez  Inżyniera,
g)   ekspertyzy  techniczne  w przypadku,  gdy były wykonywane   przed  odbiorem  
budynku, Mury  z cegły i bloczków  betonowych  powinny  być wykonane  zgodnie  z 
zasadami  sztuki budowlanej,  wymaganiami   aktualnych  norm,  największe  dopuszczalne   
odchyłki  murów powinny  odpowiadać  wymaganiom   określonym  w .Warunkach   
technicznych   wykonania   i odbioru  robót budowlano-remontowych"     (Arkady,  
Warszawa  1988).
9.  Podstawa płatności
Płaci  się za roboty  wykonane  w jednostkach   podanych  w punkcie  7 .Cena obejmuje:
dostarczenie   materiałów   i sprzętu  na stanowisko  pracy, wykonanie   ścian i nadproży,
ustawienie   i rozebranie  potrzebnych   rusztowań, uporządkowanie   i oczyszczenie   
stanowiska  pracy z resztek  materiałów,   Płatność  może  być podzielona   na etapy po 
wykonaniu   i odbiorze  elementów  robót, na które podzielony  został kosztorys  ofertowy.
10.  Przepisy związane
10.1   Normy
PN-B-30000:  1990 Cement  portlandzki
PN-EN  1008:2004 Woda  zarobowa  do betonu.  Specyfikacja  pobierania próbek
PN-EN  197-1:2002 Cement.  Skład, wymagania   i kryteria  zgodności dotyczące  cementu  
powszechnego   użytku
PN-68/B-I0020 Roboty  murowe  z cegły Wymagania   i badania  przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby  budowlane  ceramiczne
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PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech fizycznych  i
Wytrzymałościowych
PN-EN  13139:2003 Kruszywa  do zaprawy
PN-EN  459-1:2003 Wapno  budowlane
10.2.    Inne dokumenty
a)   ustawa  z dnia 7 lipca  1994 roku Prawo  budowlane  (tekst jednolity:   Dz. U. z 2003 
roku, 207, poz. 2016; z późniejszymi   zmianami
b)   Ustawa  z dnia  16.04.2004  r. 0 wyrobach  budowlanych   (Dz. U. z 2004 roku, ill 92, 
poz.881)
e)   .Warunki   techniczne  wykonania  i odbioru  robót budowlano-montażowych",     
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SZCZEGÓŁOWA     SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  B.UM.01.06.00  TYNKI  I 
OKŁADZINY   "WEWNĘTRZNE

1.  Wstęp
1.1. Przedmiot  SST
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji  technicznej   są wymagania  
dotyczące wykonania  i odbioru  tynków  wewnętrznych   tradycyjnych  i gładzi  gipsowych  
związanych  z realizacją  windy  osobowej  oraz schodów zewnętrznych z platformą 
śrubową dla osób niepełnosprawnych w budynku  użyteczności publicznej w 
Szydłowcu .
1.2. Zakres  stosowania  SST
Specyfikacja techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy   i kontraktowy  przy 
zleceniu  i realizacji  robót  wymienionych   w punkcie  1.1.
1.3. Zakres  robót objętych  ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   i 
mające na celu wykonanie  tynków  wewnętrznych   tradycyjnych   i gładzi  gipsowych  w 
obiekcie.
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, przepisami  techniczno-budowlanymi,    normami,  
zasadami wiedzy  i sztuki budowlanej   oraz poleceniami   Inżyniera,

2.  Materiały
2.1.  Woda  do przygotowania   zapraw  z sieci miejskiej,  rzeki lub jeziora,  zabrania  się 
używania  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,    bagiennych  oraz zawierających   tłuszcze,  
oleje i muł -   wymagania wg PN-EN  1008:2004
2.2.  Piasek  do zapraw  bez domieszek  organicznych   o frakcji różnych   wymiarów,  a 
mianowicie:  piasek
średnioziarnisty   0,5-1,0  mm do wierzchnich   warstw  tynku i piasek  gruboziarnisty   1,0-
2,0 mm do zapraw  cementowych   - wymagania  wg PN-EN  13139:2003
2.3.  Cement  portlandzki   z dodatkiem  żużla lub popiołów  lotnych  CEM IlIA 32,5;
CEM II1B 32,5 oraz cement  hutniczy  pod warunkiem,   ze temperatura   otoczenia  w ciągu  
7 dni od chwili  zużycia  zaprawy  nie będzie niższa  niż +5 °C wig PN-EN  197-1 :2002
2.4. Zaprawy  budowlane   cementowe  i cernentowo-wapienne
marki  i skład zaprawy  powinny  być zgodne  z wymaganiami   normy  państwowej, 
przygotowanie   zapraw  do robót tynkarskich   powinno  być wykonywane mechanicznie,
zaprawę  należy  przygotować   w takiej  ilości,  aby mogła być wbudowana
maksymalnie   po jej przygotowaniu,   tj. ok. 3 godzin,
do zapraw  cementowo-wapiennych    należy  stosować  wapno  suchogaszone lub gaszone  
w postaci  ciasta wapiennego   otrzymanego   z wapna  niegaszonego,   które powinno  
tworzyć jednolita   i jednobarwna   masę,  bez grudek  niegaszonego   wapna  i 
zanieczyszczeń   obcych, skład  objętościowy   zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,   w 
zależności  od wymaganej marki  zaprawy  oraz rodzaju  cementu  i wapna,
2.5.  Zaprawa  gipsowa  według  instrukcji  producenta,
2.6. Laty  drewniane  i łączniki  według  instrukcji  producenta,
2.7.  Gips szpachlowy  według  wymagań  PN-B-30042:1997,
3. Sprzęt
Wykonawca jest    zobowiązany   do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie 
spowoduje niekorzystnego   wpływu  na jakość  wykonywanych   robót  Sprzęt powinien  
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być uzgodniony  i zaakceptowany   przez  Inżyniera -   inspektora  nadzoru . Sprzęt będący  
własnością  wykonawcy   lub wynajęty  do wykonywania   robót  ma być stale utrzymany  w 
dobrym  stanie  technicznym   i gotowości  do pracy.  Brdzie  on odpowiadał wymaganiom   
ochrony  środowiska  i przepisom  dotyczącym  jego  użytkowania, Wykonawca   
zobowiązany  jest  do dostarczenia   Inżynierowi  kopii dokumentów
potwierdzających    dopuszczenie   sprzętu  do użytkowania,  w przypadkach   gdy wymagają 
tego
przepisy,
Jakikolwiek   sprzęt, maszyny,  urządzenia  i narzędzia nie   gwarantujące   zachowania   
warunków kontraktu,  zostaną  przez  Inżyniera  -  inspektora  nadzoru  zdyskwalifikowane    
i nie dopuszczone do robót.
4. Transport
Materiały  i elementy  mogą  być przewożone   dowolnymi  środkami  transportu.   
Wykonawca  jest zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które nie 
wpłyną  niekorzystnie na jakość  robót  i właściwości   przewożonych   materiałów,   
Wykonawca   będzie  usuwać  na bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia   
spowodowane  jego  pojazdami  na drogach  publicznych   oraz dojazdach  na teren budowy.

5. Wykonanie robót
5.1. Tynki wewnętrzne  cementowo-wapienne
a)    przed  przystąpieniem   do wykonywania   robót tynkowych  powinny  być zakończone 
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,   zamurowane  
przebicia i bruzdy,  osadzone  ościeżnice  okienne  i drzwiowe,
b)   bezpośrednio   przed tynkowaniem   podłoże  należy  oczyścić  z kurzu  szczotkami  oraz
usunąć  plamy  z rdzy  i substancji  tłustych  . Plamy  z substancji  tłustych  można usunąć  
przez zmycie  10% roztworem   szarego  mydła.
c)   nadmiernie   sucha powierzchnie   podłoża  należy  zwilżyć  wodą
d)   w ścianach  przewidzianych   do tynkowania   nie należy  wypełniać  spoin zaprawa  przy 
zewnętrznych   licach na głębokości  5-10 mm. Jeżeli mur jest  wykonany  na spoiny pełne, 
należy je wyskrobać  na głębokość jak  wyżej  lub zastosować   specjalne  środki 
zapewniające   należytą  przyczepność   tynku  do podłoża,
e)    tynki  należy  wykonywać  w temperaturze   nie niższej  niż +5'C pod warunkiem,  ze w 
ciągu doby nie nastąpi  spadek  poniżej  0°C. W niższych  temperaturach   można  
wykonywać  tynki jedynie  przy zastosowaniu   odpowiednich   środków  zabezpieczających, 
zgodnie  z "Warunkami   wykonywania   robót budowlano-montażowych    w okresie  
obniżonych temperatur"  ,
f)    tynk  trójwarstwowy    powinien   składać   się  z  obrzutki,   narzutu   i  gładzi  . Narzut  
tynków wewnętrznych należy  wykonać   według  pasów  i listew  kierunkowych.   Należy   
stosować zaprawy  cementowo-wapienne  o stosunku  1:1:4. Gładź należy nanosić  po 
związaniu  warstwy  narzutu,  lecz przed jego  stwardnieniem.   Podczas  zacierania  warstwa 
gładzi powinna  być mocno  dociskana  do warstwy  narzutu.
5.2. Gładzie  gipsowe
a)   Wilgotność   podłoża  nie powinna  być większa  niż 6%,
b)   Wskaźnik  wodno-gipsowy   przygotowywanego    zaczynu  powinien  wynosić  wg = 
0,65-075, co pozwala  uzyskać  konsystencje   około  13 cm zanurzenia  stożka 
pomiarowego,
c)   Do odmierzonej   ilości wody należy  wsypywać  gips tak, aby równomiernie   nasiąkał  
woda, a następnie  wymieszać  ręcznie  lub mechanicznie   do uzyskania  jednorodnej   masy,
d)   Każdorazowo   należy  przygotować   taka  ilość zaprawy,  która może być całkowicie  
zużyta do czasu rozpoczęcia  wiązania,
e)   Do przygotowanego   zaczynu  gipsowego  nie należy  dolewać  wody,  ani dosypywać  
gipsu, niedopuszczalne   jest  tez mieszanie  twardniejącego   zaczynu  ze świeżym
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f) Zaczyn  z gipsy szpachlowego   należy  nakładać  kielnia  na pace stalowa,  a następne   
ruchem posuwistym   przy silnym  docisku  zaczynu  paca do podłoża  nakładać  w 
kierunku  od podłogi  do sufitu,
g)   na sufitach  zaczyn  należy  nakładać  pasami  w kierunku  od okien w głąb 
pomieszczenia, h)   Druga warstwę  gładzi należy  nakładać  przed związaniu  pierwszej,  tj. 
najpóźniej  po
około 30 minutach  po wykonaniu  pierwszej  warstwy,
i)    Zacieranie  gładzi należy  rozpoczynać   wtedy ,  gdy gips zacznie  wiązać.  Do 
zacierania  używać  krótkich  pacek  stalowych,
j)  Pomieszczenia,   w których  zostały  wykonane  gładzie  gipsowe,  powinny  być dobrze 
wietrzone,  aż do całkowitego  wyschnięcia

6. Kontrola   jakości
6.1. Zaprawy
Przy przygotowywaniu   zapraw  z gotowych  suchych  mieszanek  dostarczanych   w
opakowaniach   należy  bezwzględnie   stosować  się do instrukcji  narzuconych   przez  
producenta , ze szczególnym  przestrzeganiem   ilości dozowanej  do mieszanki  wody  i 
sposobu  wymieszania zaprawy. W przypadku,  gdy zaprawa  wytwarzana jest    na placu 
budowy,  należy  kontrolować  jej markę  i konsystencje   w sposób podany  w obowiązującej 
normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i wyrobów  powinny  być każdorazowo   wpisywane 
do dziennika  budowy.
6.2. Wyniki  odbiorów  materiałów   i wyrobów  powinny  być każdorazowo  wpisywane   do 
dziennika  budowy.

7. Obmiar   robót
Jednostka  obmiarowa  robót jest  m2.
Ilość robót    określa    się    na    podstawie     przedmiaru     robót    z   uwzględnieniem      
zmian zaaprobowanych   przez  Inżyniera  w czasie  prowadzenia   prac i sprawdzonych   w 
naturze.

8. Odbiór   robót
8.1     Odbiór  podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzać   bezpośrednio   przed przystąpieniem   do robót 
tynkowych.  Podłoże  powinno  być przygotowane   zgodnie  z wymaganiami   punktu  5.1.
Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się po dłuższym  okresie  czasu  od jego   wykonania,  
należy  podłoże oczyścić  i zmyć .
8.2     Odbiór  robót tynkarskich
a)    ukształtowanie   powierzchni ,   krawędzie  przecięcia  powierzchni   oraz kąty 
dwuścienne powinny  być zgodne  z dokumentacją   techniczną ,
b)    dopuszczalne   odchylenia  powierzchni   tynku  od płaszczyzny   i odchylenie  krawędzi 
od linii prostej  - nie większe  niż 3 mm i w liczbie  nie większej  niż 3 na całej długości  laty 
kontrolnej  2 m
c)    odchylenie  powierzchni   i krawędzi  od kierunku  pionowego  - nie większe  niż 2 mm 
na 1 m i ogółem  nie więcej  niż 4 mm w pomieszczeniu,
d)   odchylenie  powierzchni   i krawędzi  od kierunku  poziomego  - nie większe  niż 3 mm 
na  1 m i ogółem  nie więcej  niż 6 mm na całej powierzchni   pomiędzy  przegrodami   
pionowymi (ściany),
e)    niedopuszczalne   są wykwity  w postaci  nalotu wykrystalizowanych    na powierzchni  
tynków
roztworów   soli przenikających   z podłoża,  pleśni  oraz trwale  ślady zacieków  na 
powierzchni ,   odstawanie,  odparzenia  i pęcherze  wskutek  niedostatecznej   przyczepności 
tynku  do podłoża
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8.3.    Odbiór  gładzi  gipsowych
Niedopuszczalne    są:odchylenia  od płaszczyzny   i odchylenia  krawędzi  od linii prostej 
większe  niż 2 mm iw liczbie  większej  niż 2 na długości  laty kontrolnej  2-metrowej,
odchylenie  powierzchni   i krawędzi  od kierunku  pionowego   większe  niż  1,5 mm na 
1 m i ogółem  większe  niż  3 mm w pomieszczeniach   do 3,5 m wysokości  i większe  od 4 
mm w pomieszczeniach    powyżej  3,5 m wysokości,
odchylenie  powierzchni   i krawędzi  od kierunku  poziomego  większe  niż 2 mm na 1 m i 
ogółem  większe  niż 3 mm na całej powierzchni   ograniczonej  przegrodami   pionowymi, 
odchylenie   przecinających    się płaszczyzn  większe   od 2 mm na  1 m w stosunku  do kata 
przewidzianego   w dokumentacji.
10.  Przepisy związane
10.1   Normy
PN-B-30000:  1990 Cement portlandzki
PN-EN  1008:2004 Woda zarobowa  do betonu.  Specyfikacja  pobierania próbek
PN-681B-10020  Roboty  murowe  z cegły Wymagania  i badania  przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech fizycznych  i wytrzymałościowych
PN-EN  13139:2003 Kruszywa  do zaprawy
PN-B-30042:  1997 Spoiwa  gipsowe.  Gips szpachlowy,  gips tynkarski  i klej gipsowy
PN-70/B-I010 Roboty  tynkowe.  Tynki zwykle.  Wymagania   i badania przy odbiorze
PN-EN  459-1:2003 Wapno  budowlane

10.2.   Inne dokumenty
a)   ustawa  z dnia 7 lipca   1994 roku Prawo  budowlane   (tekst jednolity:    Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi   zmianami
b)   Ustawa  z dnia  16.04.2004  r. o wyrobach  budowlanych   (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz.881)
c)   "Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót budowlano-montażowych",     tom I

– budownictwo   ogólne
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SZCZEGÓŁOWA    SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  B.UM.01.07.00     POSADZKI

1. Wstęp
1.1. Przedmiot   SST
Przedmiotem   niniejszej  szczegółowej   specyfikacji  technicznej   są wymagania   
dotyczące wykonania  i odbioru  posadzek  związanych z realizacją  windy  osobowej  oraz 
schodów zewnętrznych z platformą śrubową dla osób niepełnosprawnych w 
budynku  użyteczności publicznej w Szydłowcu .
1.2. Zakres  stosowania   SST
Specyfikacja  techniczna jest    stosowana jako    dokument  przetargowy   i kontraktowy   
przy zleceniu  i realizacji robót  wymienionych   w punkcie  1.1.
1.3. Zakres  robót  objętych  ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   i 
mające na celu wykonanie  podkładów  i posadzek,  tzn.:
B.UM.01.07.10   Warstwa  wyrównawcza   grubości  3-5 em, wykonana  z zaprawy  
cementowej marki  8 MPa, z oczyszczeniem   i zagruntowaniem   podłoża  mlekiem  
cementowo-wapiennym , ułożeniem  zaprawy,  z zatarciem  powierzchni   na gładko  oraz 
wykonaniem   i wypełnieniem masą asfaltową  szczelin dylatacyjnych,   B.UM.O 1.07.20 
Posadzka  z płytek  z kamieni naturalnych  i sztucznych,  B.DM.01.07.30   Nawierzchnia   z 
kostki  betonowej  wibroprasowanej,
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   projektową ,   SST, przepisami  techniczno-budowlanymi ,   normami,  
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej   oraz poleceniami   Inżyniera ,
2. Materiały
2.1. Płytki  Gres o twardości  8 według  skali Mohsa,  posiadające  V klasę  ścieralności,   
wykonane  w wersji  antypoślizgowej    Dopuszczalne   odchyłki  wymiarowe:   długość  i 
szerokość  ± 1,5 mrn, grubość  ± 05 mm, krzywizna   1,0 mm,
2.2. Suche    zaprawy     klejowe     do    klejenia     płytek    gresowych     -   wymagania     
według    PN-EN 12004:20021 Al :2003,
2.3.Zaprawa   do fugowania  - wymagania  według  np. AT-15-2403/2001
2.4. Woda  do przygotowania   zapraw  z sieci miejskiej,  rzeki  lub jeziora,  zabrania  się 
używania  wód ściekowych ,  kanalizacyjnych,     bagiennych  oraz zawierających   tłuszcze,  
oleje  i muł -  wymagania wg PN-EN  1008:2004
2.5. Piasek  do zapraw  bez domieszek  organicznych   o frakcji  rożnych  wymiarów,   a 
mianowicie:   piasek gruboziarnisty   1,0-2,0 mm do zapraw  cementowych   - wymagania  
wg PN-EN  13139:2003
2.6. Cement  portlandzki   z dodatkiem  żużla  lub popiołów  lotnych  CEM II/A 32,5 ;  CEM  
II/B 32,5 oraz cement   hutniczy   pod  warunkiem,   ze  temperatura    otoczenia   w  ciągu  7 
dni  od  chwili  zużycia zaprawy  nie będzie  niższa  niż +5 °C wig PN-EN  197-1 :2002
2.7.Masa   zalewowa  do szczelin  dylatacyjnych   według  BN-74/6771-04,
2.8. Kruszywo  do betonu  (piasek,  żwir, grys, mieszanka  z kruszywa  naturalnego   
sortowanego, kruszywo  łamane)  powinno  spełniać  wymagania  PN-B-06712,
2.9. Betonowa  kostka  brukowa  grubości  80 mm , Wymagania:
Struktura  wyrobu  powinna  być zwarta,  bez rys, pęknięć,  plam i ubytków
Powierzchnia   górna kostek powinna  być równa  i szorstka,  a krawędzie  kostek równe  i
proste,  wklęśnięcia   nie powinny  przekraczać   2 mm,
Dopuszczalne   tolerancje  wymiarowe:   na długości  ± 3mm , na szerokości  ± 3 mm, na 
grubości  ± 5 mm . Wytrzymałość  na ściskanie  po 28 dniach  (średnio  z 6-ciu kostek)  nie 
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powinna  być mniejsza  niż 60 MPa,
Nasiąkliwość   kostek betonowych  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-B-
06250
i wynosić  nie więcej  niż 5%,
Odporność  kostek  betonowych   na działanie  mrozu  powinna  być badana  zgodnie  z 
wymaganiami   PN-B-06250.   Jeżeli po   50 cyklach  zamrażania  i odmrażania  próbka  nie 
wykazuje  pęknięć,  strata masy nie przekracza  5%, obniżenie  najwytrzymalsi   na ściskanie 
w stosunku  do wytrzymałości   próbek  nie zamrażanych  nie jest  większe  niż 20%, to 
odporność  na działanie  mrozu  kostek  betonowych  jest  wystarczająca,
Ścieralność  kostek betonowych   określona  na tarczy Boehmego  wg PN-B-04111  powinna 
wynosić  nie więcej  niż 4 mm.

3. Sprzęt
Wykonawca jest    zobowiązany   do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie 
spowoduje niekorzystnego   wpływu  na jakość  wykonywanych   robót.  Sprzęt powinien  
być uzgodniony   i zaakceptowany   przez Inżyniera
Sprzęt będący  własnością  wykonawcy  lub wynajęty  do wykonywania  robót ma być stale
utrzymany  w dobrym  stanie technicznym   i gotowości  do pracy.  Brdzie  on odpowiadał 
wymaganiom   ochrony  środowiska  0 przepisom  dotyczącym  jego  użytkowania   
Wykonawca zobowiązany  jest  do dostarczenia  Inżynierowi  -  inspektora  nadzoru  kopii 
dokumentów potwierdzających    dopuszczenie   sprzętu  do użytkowania,   w przypadkach   
gdy wymagają  tego przepisy.
Jakikolwiek   sprzęt, maszyny,  urządzenia  i narzędzia  nie gwarantujące   zachowania  
warunków
kontraktu,  zostaną  przez Inżyniera  zdyskwalifikowane    i nie dopuszczone  do robót.

4. Transport
Wykonawca   będzie  się stosować  do ustawowych   ograniczeń  obciążenia  na os przy 
transporcie materiałów   lub sprzętu na i z terenu  prowadzonych   robót.  Uzyska  on 
niezbędne  zezwolenia   od władz  co do przewozu  nietypowych   ładunków  i w sposób  
ciągły będzie 0 każdym  takim przewozie  powiadamiał   Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca 
jest    zobowiązany  do stosowania jedynie takich  środków  transportu,   które nie wpłyną  
niekorzystnie   na jakość robót  i właściwości przewożonych   materiałów   Wykonawca  
będzie  usuwać  na bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia    spowodowane  
jego  pojazdami  na drogach  publicznych  oraz dojazdach  na teren budowy.
Uformowane   w czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są warstwowo  na palecie.  
Po
uzyskaniu  wytrzymałości   betonu  min. 0,7 R, kostki przewożone   są na stanowisko,  gdzie  
specjalne urządzenie   pakuje je w folie i spina taśma  stalowa,  co gwarantuje  transport  
samochodami   w nienaruszonym   stanie.
Kostki  betonowe  można również  przewozić  samochodami  na paletach  transportowych   
producenta.

5. Wykonanie robót
5.1.  Wykonanie   podkładów  cementowych
a) Podkład  cementowy  powinien  być wykonany  zgodnie  z projektem,  który  określa 
wymagana  wytrzymałość   i grubość  podkładu  oraz rozstaw  szczelin  dylatacyjnych,
b)    Wytrzymałość   podkładu  cementowego  badana  według  PN-85/B-04S00  nie powinna  
być mniejsza  niż: na ściskanie  - 12 MPa; na zginanie  - 3 MPa,
c) Podłoże,  na którym  wykonuje  się podkład  z warstwy  wyrównawczej   powinno  być 
wolne od kurzu  i zanieczyszczeń    oraz nasycone  woda,
d)   Podkład  cementowy  powinien  być oddzielony  od pionowych  stałych  elementów  
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budynku paskiem  papy lub taśma  dylatacyjna  z pianki  PE,e)    Temperatura   powietrza  
przy wykonywaniu   podkładów  cementowych   oraz w ciągu co najmniej  3 dni po 
wykonaniu  nie powinna  być niższa  niż +5°C,
f)   Zaprawę  cementowa   lub mieszankę  betonowa  należy  przygotować   przez  
mechaniczne
wymieszanie   składników  według  receptury  określonej  przez  laboratorium,
g)   Zaprawę  cementową   lub mieszankę  betonowa  należy  układać  niezwłocznie   po 
przygotowaniu   miedzy  listwami  kierunkowymi  z zastosowaniem   ręcznego  lub 
mechanicznego   zagęszczania   z równoczesnym   wyrównaniem   i zatarciem  powierzchni. 
Przy zacieraniu  powierzchni   nie dopuszcza  się nawilżania  podkładu  lub nakładania 
drobnoziarnistej    zaprawy,
h)   Podkłady  zbrojone  należy  wykonywać  w dwóch warstwach,  tj. najpierw  warstwę o
grubości  równej  połowie  grubości  podkładu,  a po ułożeniu  zbrojenia uzupełnienie   do 
pełnej  grubości  podkładu,
i)Podkład  powinien  mieć powierzchnie   równą ,  stanowiąca  płaszczyznę   lub pochyloną ,  
zgodnie  z ustalonym  spadkiem.  Powierzchnia   podkładu  sprawdzana dwumetrową   latą 
przykładaną   w dowolnym  miejscu ,  nie powinna  wykazywać prześwitów  większych  niż 
5 mm. Odchylenia  powierzchni   podkładu  od płaszczyzny   (pozornej  lub pochyłej)  nie 
powinny  przekraczać   2mm/m i 5 mm na całej długości  lub szerokości  pomieszczenia,
j)  W świeżym  podkładzie   cementowym   powinny  być wykonane  szczeliny
przeciwskurczowe    przez  nacięcie  brzeszczotem   lub packi  stalowej  na głębokość   1/3- 
1/2 grubości  podkładu,  Rozstaw  szczelin  nie powinien  przekraczać  6 m,
k) W ciągu pierwszych   7 dni podkład  powinien  być utrzymywany   w stanie
wilgotnym   , np. przez  przykrycie  folia polietylenowa   lub wilgotnymi trocinami,    albo 
przez spryskiwanie   powierzchni   woda,
5.2. Układanie  płytek  z kamieni  naturalnych   i sztucznych
a)   Podkład  powinien  mieć  powierzchnie   równa, stanowiąca  płaszczyznę   lub pochyloną 
zgodnie  z ustalonym   spadkiem,
b)   Temperatura   powietrza  podczas  wykonywania   posadzek  z płytek  nie powinna  być 
niższa niż +5 C. Temperaturę   należy  zapewnić  na co najmniej  kilka  dni przed 
rozpoczęciem  robót oraz w czasie  wiązania  i twardnienia   zaprawy,
c)   Na czas wiązania  zaprawy  nie wolno  dopuścić  do namoknięcia   wykonanej  posadzki,  
lub jej fragmentu,
d) Posadzka  powinna  być wykonana  z płytek  tego  samego  rodzaju,  barwy,  typu i 
gatunku,
e)   Spoiny miedzy  płytkami  powinny  mieć  szerokość  umożliwiająca dokładne  
wypełnienie
zaprawa,  tj. praktycznie   1-2 mm. Szerokość  spoin powinna  być jednakowa   i 
kontrolowana przy  układaniu,  spoiny  powinny  przebiegać  prostoliniowo,
f)  Do wypełniania   spoin odpowiednia   zaprawą  wodoszczelną   można  przystąpić  po 
kilku dniach  od ułożenia  płytek,
g)   Posadzka  na całej powierzchni   powinna  być połączona  z podkładem ,
h)   Posadzka    powinna    być   czysta,   jej   powierzchnia     równa,   stanowiąca    
płaszczyznę    o określonym  pochyleniu   (spadku),
5.3.    Nawierzchnia   z kostki  betonowej
a)   Na podsypkę  należy  stosować  piasek  gruby,  odpowiadający   wymaganiom   PN-B-
06712,
b)   Grubość  podsypki  po zagęszczeniu   powinna  zawierać  się w granicach  od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna  być zwilżona  woda,  zagęszczona   i wyprofilowana,

c) Kostkę  układa  się na podsypce  w taki sposób,  aby szczeliny  miedzy kostkami  
wynosiły  od 2 do 3 mm.  Kostkę  należy układać  ok. 1,5 cm wyżej  od 
projektowanej   niwelety  nawierzchni , gdyż w czasie  wibrowania   (ubijania)  
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podsypka ulega  zagęszczeniu,
d)   Po ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a następnie  zamieść  
powierzchnie ułożonych  kostek  przy użyciu szczotek  ręcznych  lub mechanicznych   i 
przystąpić   do ubijania nawierzchni ,
e)   Do ubijania  ułożonej  nawierzchni   z kostek  brukowych  stosuje  się wibratory  płytowe 
z osłoną z tworzywa  sztucznego  dla ochrony  kostek  przed uszkodzeniem   i zabrudzeniem,
f)   Do zagęszczania   nawierzchni  z betonowych   kostek  brukowych  nie wolno  używać  
walca,
g)   Po ubiciu  nawierzchni   należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i zamieść  nawierzchnie.
Nawierzchnia   z wypełnieniem   spoin piaskiem  nie wymaga  pielęgnacji-   może być zaraz 
oddana  do ruchu

6. Kontrola jakości.
6.1. Zaprawy
W przypadku,   gdy zaprawa  wytwarzana jest    na placu budowy,  należy  kontrolować  jej 
markę  i konsystencje   w sposób  podany  w obowiązującej   normie.  Wyniki  odbiorów  
materiałów   i wyrobów  powinny  być każdorazowo   wpisywane   do dziennika  budowy.
6.2. Podkłady  cementowe
Kontrola  jakości  wykonania  podkładów  cementowych   powinna  obejmować: 
Sprawdzenie   materiałów  pod względem   ich właściwości  technicznych   zgodnie  z 
wymaganiami    odpowiednich   norm przedmiotowych   lub świadectw  dopuszczenia   do 
stosowania  w budownictwie,
Sprawdzenie   w czasie  wykonywania   podkładu  jego  grubości  w dowolnych  3 miejscach;
badanie  należy  przeprowadzić   metodą  przekłuwania  z dokładnością   do 1 mm,
Sprawdzenie   równości  podkładu  przez  przykładanie   w dowolnych  miejscach  i 
kierunkach łaty kontrolnej,
6.3. Posadzka  z płytek  z kamieni  naturalnych   i sztucznych.
Sprawdzenie  jakości  użytych  materiałów
Sprawdzenie   dotrzymania  warunków  ogólnych wykonania  robót  (cieplnych, 
wilgotnościowych)    należy  sprawdzić  na podstawie  zapisów  w dzienniku  budowy, 
Sprawdzenie   prawidłowości   wykonania  podkładu  i warstw  izolacyjnych   należy 
przeprowadzić   na podstawie  protokołów   odbioru  międzyfazowych   lub zapisów w 
dzienniku  budowy,
Sprawdzenie   prawidłowości   wykonania  posadzki  powinno  być dokonane  po uzyskaniu
przez  posadzkę  pełnych  właściwości  techniczno-użytkowych ,
6.4. Nawierzchnia   z kostki betonowej
a)   Przed  przystąpieniem   do robót, Wykonawca   powinien  sprawdzić,  czy producent  
kostek brukowych  posiada  atest wyrobu,
b)   przed  przystąpieniem   do robót  Wykonawca   sprawdza  wyrób w zakresie  wyglądu 
zewnętrznego   i wymiarów  i wyniki  badan przedstawia   Inżyniera  do akceptacji
c)    W czasie  należy  kontrolować  podsypkę  w zakresie  grubości i wymaganych   spadków 
poprzecznych   i podłużnych,
d)   Sprawdzenie   prawidłowości   wykonania  nawierzchni   z betonowych  kostek  
brukowych  polega na stwierdzeniu   zgodności  szerokości  spoin,  prawidłowości   ubijania  
(wibrowania), prawidłowości   wypełnienia   spoin, czy przyjęty  deseń (wzór)  i kolor 
nawierzchni  jest zachowany,
e)    Sprawdzenie   cech geometrycznych   nawierzchni:
Nierówności   podłużne  nawierzchni   mierzone  lata zgodnie  z norma  BN-68/8931-04 nie 
powinny  przekraczać   0,8 cm . Spadki poprzeczne   nawierzchni   powinny  być nawiązane  
do istniejącej  nawierzchni   z tolerancja  ± 0,5%,
Dopuszczalne   odchyłki  od projektowanej   grubości  podsypki  nie powinny  przekraczać
± 1,0 cm,
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f)   Pomiary  cech geometrycznych   nawierzchni   powinny  być przeprowadzane   w 
punktach charakterystyczny    dla niwelety  oraz wszędzie  tam,  gdzie poleci Inżynier ,

6.5. Wyniki  odbiorów  materiałów  i wyrobów  powinny  być każdorazowo   wpisywane   do 
dziennika budowy

7.  Obmiar robót
Jednostka  obmiarowa  robót jest  m2 powierzchni   posadzek.
Ilość robót określa  się na podstawie  przedmiaru   robót  z uwzględnieniem   zmian 
zaaprobowanych   przez Inżyniera  w czasie prowadzenia   prac  i sprawdzonych   w naturze.

8.  Odbiór    robót
8.1. Podkłady  pod posadzki
8.1.1. Odbiór  podłoża  lub podkładu  powinien  być przeprowadzony   w następujących  
fazach robót:
a)    Podczas  układania  podkładu,
b)   Po całkowitym   stwardnieniu   podkładu,
8.1.2.     Odbiór  powinien  obejmować:
a)    Badanie  podłoża  lub podkładów  należy  przeprowadzać   w trakcie  odbioru  
częściowego, przed  przystąpieniem   do wykonywania   okładzin  z płytek,
b)    Sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  za pomocą  łaty kontrolnej  o długości  2 
m i przymiaru  z podziałką  milimetrową . Sprawdzanie  prześwitów  między  sprawdzaną 
powierzchnią   a łatą przyłożoną  do tej powierzchni   należy  mierzyć  z dokładnością   do 1 
mm,
c)    Sprawdzenie   odchyleń  od płaszczyzny   poziomej  za pomocą łaty kontrolnej  i 
poziomicy; odchylenia  należy  mierzyć  z dokładnością   do 1 mm,
d) Sprawdzenie  wilgotności  podłoża  na podstawie  protokołów  z odbiorów 
międzyfazowych,
8.2. Posadzki  z płytek z kamieni  naturalnych   i sztucznych  oraz kostki  
wibroprasowanej   Odbiór posadzki  powinien  obejmować:
a)    Sprawdzenie  ukształtowania   posadzki  powierzchni   posadzki  i wyglądu  
zewnętrznego;
badanie  należy  wykonać  przez  ocenę wzrokowa
b)Sprawdzenie  prawidłowości   ukształtowania   powierzchni   posadzki  poprzez  oględziny; 
prostolinijność   sprawdza  się za pomocą  naciągniętego   prostego  drutu i pomiaru  
odchyleń z dokładnością   do 1 mm, natomiast  szerokość  spoin - za pomocą  
szczelinomierza   lub suwmiarki,
c)    Sprawdzenie  połączenia  posadzki  z podkładem;   badanie  należy przeprowadzić   
przez
oględziny,  naciskanie   i opukiwanie,
d)Sprawdzenie  prawidłowości   wykonania  cokołów;  badanie  należy  wykonać  przez  
ocenę wzrokową ,

9. Podstawa  płatności
Płaci  się za ustalona  ilość m2 powierzchni   ułożonej  posadzki  według  ceny jednostkowej, 
która obejmuje  przygotowanie   podłoża,  dostarczenie  materiałów   i sprzętu,  oczyszczenie 
stanowiska pracy.
Płatność  może  być podzielona  na etapy po wykonaniu  i odbiorze  elementów  robót, na
które podzielony   został  kosztorys  ofertowy.
10 Przepisy związane
10.1   Normy
PN-EN  197-1:2002 Cement.  Skład, wymagania   i kryteria  zgodności dotyczące  cementów 
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powszechnego   użytku
PN-EN  1008:2004 Woda zarobowa  do betonu.  Specyfikacja  pobierania próbek
PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech fizycznych  i Wytrzymałościowych
PN-EN  13139:2003 Kruszywa  do zaprawy

10.2. Inne dokumenty
a)   ustawa  z dnia 7 lipca   1994 roku Prawo  budowlane   (tekst jednolity:    Dz. U. z 2003 
roku,  nr 207, poz. 2016; z późniejszymi   zmianami,
b)   Ustawa  z dnia  16.04.2004  r. 0 wyrobach  budowlanych   (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz.  881),

c) .Warunki techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlano - montażowych",   tom 
I - budownictwo   ogólne
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA B.UM.01.08.00  STOLARKA  
DRZWIOWA

1. Wstęp
1.1.  Przedmiot  SST
Przedmiotem   niniejszej  szczegółowej   specyfikacji  technicznej   są wymagania   
dotyczące wykonania   i odbioru  montażu  stolarki  drzwiowej  drewnianej  związanego   z 
realizacją  windy  osobowej  oraz schodów zewnętrznych z platformą śrubową dla osób 
niepełnosprawnych w budynku  użyteczności publicznej w Szydłowcu .
1.2.  Zakres  stosowania   SST
Szczegółowa   specyfikacja  techniczna jest    stosowana jako    dokument  przetargowy   i 
kontraktowy przy zleceniu  i realizacji  robót wymienionych   w punkcie  1.1.
1.3.  Zakres  robót  objętych  SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   i 
mające  na celu wykonanie  montażu  stolarki  drzwiowej  drewnianej  w obiekcie.
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 
dokumentacją projektową ,   SST, przepisami  techniczno-budowlanymi,     normami,  
zasadami  wiedzy  i sztuki budowlanej   oraz poleceniami  Inspektora  Nadzoru.

2. Materiały
2.1.  Drzwi  płytowe  wewnętrzne   według  PN-B-91000:1996,
2.2. Okucia  budowlane:   klamki,  gałki , uchwyty  i tarcze  według  PN-B-94430:1997,
2.3. Uszczelki   i przekładki  odpowiadające   wymaganiom:
twardość  Shor'a min. 35-40,
wytrzymałość   na rozciąganie   ok. 8,5 MPa, odporność  na temperaturę   -30°C  do +80°C, 
nie powinny rozprzestrzeniać   ognia , 
nie nasiąkliwe,
trwałość  min. 20 lat,

3. Sprzęt
Wykonawca jest    zobowiązany   do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie 
spowoduje niekorzystnego   wpływu  na jakość  wykonywanych   robót  Sprzęt powinien  
być uzgodniony  i zaakceptowany   przez  Inspektora  Nadzoru.
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy   lub wynajęty  do wykonywania   robót  ma być 
stale utrzymany  w dobrym  stanie technicznym   i gotowości  do pracy.  Będzie  on 
odpowiadał wymaganiom   ochrony  środowiska  o przepisach  dotyczących  jego  
użytkowania.   Wykonawca zobowiązany  jest  do dostarczenia  Inspektorowi   Nadzoru  
kopii dokumentów   potwierdzających dopuszczenie   sprzętu  do użytkowania,   w 
przypadkach  gdy wymagają  tego  przepisy. Jakikolwiek   sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i 
narzędzia  nie gwarantujące   zachowania   warunków kontraktu,  zostaną  przez Inspektora  
Nadzoru  zdyskwalifikowane    i nie dopuszczone   do robót
4. Transport
Każda   partia   wyrobów    powinna    zawierać    wszystkie    elementy   przewidziane    
projektem    lub odpowiednią   normą . Elementy  do transportu  należy  zabezpieczyć   przed 
uszkodzeniem . Elementy    mogą   być   przewożone    dowolnym    środkiem   transportu ,    
oraz   zabezpieczone     przed uszkodzeniem,   przesunięciem   lub utratą  stateczności
Wykonawca jest    zobowiązany   do stosowania jedynie    takich  środków  transportu,  które  
nie wpłyną niekorzystnie   na jakość  robót i właściwości   przewożonych   materiałów.
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5. Wykonanie robót
Ogólne  zasady wbudowywania   i uszczelniania   elementów  stolarki  drzwiowej:
przed  rozpoczęciem   robót należy  zapoznać  się z warunkami   istniejącymi   w miejscu 
osadzania  tych wyrobów  pod kątem  zapewnienia  bezusterkowego   wykonania  robót, 
Skrzydła  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć usunięte  wszystkie  drobne wady 
powierzchniowe,   np. pęknięcia,  wyrwy;  wymienione   ubytki  należy  wypełnić  kitem 
syntetycznym.
Elementy  powinny  być obsadzone  zgodnie  z dokumentacją  projektowa   lub instrukcja 
wbudowania.
Do mocowania   elementów  nie wolno używać  żadnych  materiałów,   które  mogłyby 
uszkodzić  wyrób.
Warunkiem   prawidłowego   wbudowania   elementów  jest  sprawdzenie,   czy pomiędzy
wymiarami   wbudowywanych   elementów  a wymiarami   ościeży budowli  nie zachodzą 
niezgodności   większe  od dopuszczalnych   odchyłek,
Przed  trwałym  zamocowaniem   należy  sprawdzić  ustawienie  ościeżnic  w pionie  i w 
poziomie,  dopuszczalne   odchylenie  od pionu powinno  być mniejsze  od 1 mm na 1 m 
wysokości  okna, nie więcej  niż 3 mm,
Materiały  uszczelniające   powinny  być ubite w szczelinie  tak, aby wypełniły  ja 
całkowicie, odporne  na drgania  i wstrząsy   wynikające  z użytkowania   wbudowanych   
elementów,
Nie  dopuszcza  się uszczelniania   osadzonych  elementów  metalowych   zaprawa  gipsową , 
Powłoki  malarskie  powinny  być jednolite,   bez widocznych  poprawek,  śladów  pędzla,  
rys i odprysków  i spełniać  wymagania   dla robót malarskich,

6. Kontrola   jakości,
6.1. Badanie  materiałów
Każda  partia  materiału  dostarczona  na budowę  przed jej   wbudowaniem   musi uzyskać 
akceptację  Inspektora  Nadzoru.
Każdy  dostarczony   na budowę  element  podlega  odbiorowi  pod względem:
jakości  materiałów,   spoin, otworów  na śruby, zgodności  z projektem , zgodności  z 
atestem  wytwórni , jakości  wykonania  z uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji i 
jakości  powłok  malarskich . Odbiór  wyrobów  oraz ewentualne  zalecenia  co sposobu  
naprawy  powstałych  uszkodzeń  w czasie  transportu  potwierdza  Inspektor  Nadzoru  
wpisem  do dziennika  budowy.

Badanie  gotowych  elementów  powinno  obejmować:
sprawdzenie   wymiarów , sprawdzenie   wykończenia   powierzchni , sprawdzenie   
prawidłowego   działania  części  ruchomych .
6.2. Roboty  montażowe
Badanie  jakości  wbudowania  powinno  obejmować:    sprawdzenie   stanu i wyglądu  
elementów  pod względem  równości ,  pionowości   i spoziomowania , sprawdzenie   
rozmieszczenia   miejsc  i sposobu  mocowania , sprawdzenie   uszczelnienia   pomiędzy  
elementami  a ościeżami , sprawdzenie   działania  części ruchomych , stan i wygląd  
wbudowanych   elementów  oraz ich zgodność  z dokumentacją .  
6.3. Wyniki  odbiorów  materiałów  i wyrobów  powinny  być każdorazowo   wpisywane  do
dziennika  budowy.

7.  Obmiar robót
Jednostka  obmiarowa  robót jest  ilość m2 elementów  zamontowanych   wraz  z 
uszczelnieniem.
Ilość  robót  określa   się na  podstawie   projektu   z  uwzględnieniem    zmian  
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zaaprobowanych    przez Inżyniera  w czasie  prowadzenia   prac  i sprawdzonych  w naturze.

8.  Odbiór robót
Roboty  podlegają  warunkom  odbioru  według  zasad podanych  poniżej  Wszystkie  roboty 
podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających   lub ulegających  zakryciu.
Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiały  podane  w punkcie  2 oraz czynności  podane w 
punkcie  5 i 6.

9.  Podstawa płatności
Płaci  się za przygotowanie   i dostarczenie   drzwi  na miejsce  montażu,  zamontowanie   
elementów, uszczelnienie   otworów,  oczyszczenie   stanowiska  pracy.

10 Przepisy związane
10.1    Normy
PN-B-1 0201: 1998  Stolarka  budowlana  - Drzwi  drewniane  listwowe wewnętrzne
PN-B-91000:1996  Stolarka  budowlana  - Okna  i drzwi - Terminologia
PN-B-94430:  1997  Okucia  budowlane  - Klamki,  gałki, uchwyty  i tarcze  - Zestawy.
PN-B-102285 Roboty  malarskie  budowlane   farbami,  lakierami  i emaliami  na spoiwach  
bezwodnych
PN-C-81901 :2002 Farby  olejne  i alkidowe
10.2. Inne dokumenty
a)   ustawa  z dnia 7 lipca   1994 roku Prawo  budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku,
nr 207, poz. 2016; z późniejszymi   zmianami
b)   Ustawa  z dnia  16.04.2004  r. o wyrobach  budowlanych  (Dz. U. z 2004 roku, nr 92 , 
poz.881)
c) „Warunki   techniczne  wykonania  i odbioru  robót budowlano-montażowych",     tom I
- budownictwo   ogólne
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SZCZEGÓŁOWA     SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  B.UM.01.09.00   ROBOTY   
MALARSKIE

1.  Wstęp
1.1.  Przedmiot  SST
Przedmiotem   niniejszej  szczegółowej   specyfikacji  technicznej   są wymagania   
dotyczące wykonania  i odbioru  robót  malarskich   związanych   z realizacją  windy  
osobowej  oraz schodów zewnętrznych z platformą śrubową dla osób niepełnosprawnych w 
budynku  użyteczności publicznej w Szydłowcu .
1.2.  Zakres  stosowania  SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna  jest  stosowana jako    dokument  przetargowy   i 
kontraktowy   przy zleceniu  i realizacji  robót  wymienionych   w punkcie  1.1. 1.3.Zakres  
robót  objętych  SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   i 
mające na celu wykonanie  robót  malarskich   obiektu ,  według  poniższego:   B.UM.Ol.09.l 
0 Roboty malarskie  B.VM.01.09.20   Prace przygotowawcze   B.VM.01.09.30   Malowanie   
farbami emulsyjnymi
104. 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   projektową ,   SST , przepisami  techniczno-budowlanymi,     normami ,  
zasadami wiedzy  i sztuki  budowlanej   oraz poleceniami   Inżyniera .

2.  Materiały
2.1 Woda   do przygotowania   farb z sieci miejskiej ,  można  stosować  każdą  wodę  zdatną  
do picia.
Zabrania  się używania  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych   , bagiennych   oraz 
zawierających tłuszcze,  oleje  i muł-  wymagania  wg PN-EN  1008:2004
2.2. Mleko  wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez 
rozcieńczenie   1 części  ciasta wapiennego   z 3 częściami  wody,  tworzącą jednolitą     masę 
bez grudek i zanieczyszczeń
2.3. Rozcieńczalniki:   W zależności  od rodzaju  farby należy  stosować:
wodę  do farb wapiennych, terpentynę   i benzynę  do farb i emalii olejnych,
rozcieńczalniki   przygotowane   fabrycznie  dla poszczególnych   rodzajów  farb powinny 
odpowiadać   normom państwowym   lub mieć  cechy techniczne  zgodne  z zaświadczeniem  
o jakości  wydanym  przez  producenta,
2.4. Farby  emulsyjne  wytwarzane  fabrycznie
Na tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na spoiwach  z  polioctanu  winylu,  lateksu 
butadienowo-styrenowego i innych  zgodnie  z zasadami  podanymi  w normach  i 
świadectwach dopuszczenia   przez  ITB
2.5. Gips szpachlowy  według  wymagań  PN-B-30042:1997
2.6. Mydło  szare,  stosowane  do gruntowania   podłoża  w celu zmniejszenia     
wsiąkliwości   powinno być stosowane  w postaci  roztworu  wodnego  3-5%

3.  Sprzęt
Roboty  można  wykonywać   przy użyciu  pędzli  lub aparatów  natryskowych.
Wykonawca  jest  zobowiązany   do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego   wpływu  na jakość  wykonywanych   robót  Sprzęt powinien  
być uzgodnimy   i zaakceptowany   przez  Inżyniera
Jakikolwiek   sprzęt,  maszyny,  urządzenia   i narzędzia  nie gwarantujące zachowania   
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warunków kontraktu,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane    i nie 
dopuszczone   do robót. 
4.  Transport
Farby  pakowane  należy  transportować   zgodnie  z PN-85/0-79252    i przepisami   
obowiązującymi   w transporcie  kolejowym  lub drogowym.

5.  Wykonanie robót
Przy malowaniu  powierzchni   wewnętrznych   temperatura   nie powinna  być niższa  niż 
+8C.  W okresie  zimowym  pomieszczenia   należy  ogrzewać. W ciągu  2 dni 
pomieszczenia   powinny  być ogrzane  do temperatury   co najmniej  +8 C.  Po zakończeniu  
malowania  można  dopuścić  do stopniowego   obniżania  temperatury , jednak    przez trzy 
dni nie może  spaść poniżej  +1 C.
W czasie malowania  niedopuszczalne   jest  nawietrzanie   malowanych   ścian ciepłym  
powietrzem   od przewodów  wentylacyjnych   i urządzeń  grzewczych.   Gruntowanie   i 
dwukrotne  malowanie   ścian i sufitów  można  wykonywać  po: całkowitym   ukończeniu  
robót  instalacyjnych   (z wyjątkiem  montażu  armatury  i urządzeń sanitarnych),
całkowitym   ukończeniu  robót  elektrycznych ,  całkowitym  ułożeniu  posadzek,
usunięciu  usterek  na stropach  i ścianach.
5.1. Przygotowanie   podłoża
a)   Podłoże  posiadające   drobne  uszkodzenia   powierzchni   powinno  być naprawione  
przez wypełnienie   ubytków  zaprawą  cementowo – wapienną . Powierzchnie   tynku  
oczyścić  od zanieczyszczeń   mechanicznych   (kurz,  sadze, tłuszcze,  itp.) i chemicznych   
(wykwity składników  podłoża  lub zaprawy)  oraz osypujących   się ziaren
b)   Powierzchnie   metalowe  powinny  być oczyszczone,   odtłuszczone   zgodne z 
wymaganiami normy  PN-ISO  8501-1: 1996 dla danego  typu  farby podkładowej,
c)   Przy robotach  przygotowawczych    wymagających   użycia materiałów  o 
właściwościach
alkalicznych   (wapno,  soda kaustyczna,  pasty  do ługowania  powłok)  należy  stosować
środki  ochrony  osobistej:  okulary  ochronne,  kremy  ochronne  do rak , wykonywać  prace 
w rękawicach   i specjalnej  odzieży  ochronnej,
5.2. Gruntowanie
a)   Przy malowaniu  farbą wapienną  wymalowania   można  wykonywać  bez gruntowania 
powierzchni,
b)   Przy  malowaniu   farbami   emulsyjnymi    do  gruntowania   stosować   farbę  emulsyjna 
tego samego  rodzaju  z jakiej  ma być wykonana   powłoka  lecz rozcieńczona   wodą  w 
stosunku 1:3-5,
c)   Przy malowaniu  farbami  olejnymi  i syntetycznymi   powierzchnie   gruntować  
pokostem,
5.3. Wykonywanie   powłok  malarskich  emulsyjnych
a) Powierzchnie   tynków  uprzednio  malowanych   powinny  być oczyszczone   z łuszczącej 
się lub pylącej  starej powłoki  malarskiej,   a ewentualne  nierówności  przeszlifowane   i 
odpylone,
b)   Nie  zaleca  się malowania  tynków  uprzednio  malowanych   innymi  rodzajami  farb 
bez usunięcia  poprzedniej   powłoki  malarskiej,   z wyjątkiem  powłok  emulsyjnych,  jeżeli 
wykazują  one dobrą przyczepność   do podłoża,
c)   Wszelkie  ubytki  i uszkodzenia  tynku  powinny  być naprawiane  przy użyciu  tej samej 
zaprawy,  z której  tynk  był wykonany  i zatarte  w taki sposób, aby naprawiane  miejsce
. równało  się z powierzchnią   tynku:  podłoża  gipsowe  naprawia  się zaprawą  gipsową , 
pozostałe  - zaprawa  cementowa  lub cementowo-wapienna    (z wyprzedzeniem    14- 
dniowym),
d)   Farba  emulsyjna jest    dostarczana  w postaci  gotowej  do użycia.  Nie wolno  łączyć jej 
z innymi  materiałami,   Przed użyciem  należy ja koniecznie  dokładnie  wymieszać  celem 
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wyrównania   konsystencji.   Czynność  te najlepiej  wykonać  mechanicznie,   stosując 
wolnoobrotowa   wiertarkę  z mieszadłem
e)   Farbę  należy  nanosić  na przygotowane   i wysezonowane   podłoże,  w postaci  cienkiej 
i równomiernej   warstwy.  Malowanie  można  wykonywać  walkiem  lub pędzlem.  Farbę 
należy  nanosić  dwukrotnie.  Kolejną  warstwę  można  nakładać  po całkowitym  
wyschnięciu poprzedniej   (po minimum  6 godzinach),   stosując  metodę "na krzyż"  i 
zachowując   dla danej warstwy  farby jeden  kierunek  nakładania  Do ostatecznego   
malowania  należy zawsze  stosować  farbę w postaci  nierozcieńczonej,
f)   Nanoszenie   farby  na powierzchnie   należy  prowadzić  w sposób  ciągły  (stosując 
technologię   "mokre  na mokre"),  unikając  przerw  w pracy,
g)   Powłoki  powinny  być niezmywalne   przy stosowaniu   środków  myjących  i
dezynfekujących   (z  wyjątkiem  spirytusu)  oraz odporne  na tarcie  na sucho  i na  
szorowanie. Powinny  dawać  aksamitno - matowy   wygląd  pomalowanej   powierzchni,

6. Kontrola  jakości
6.1. Powierzchnia   do malowania
Kontrola  stanu technicznego   powierzchni   przygotowanej   do malowania  powinna  
obejmować sprawdzenie   wyglądu  powierzchni,   wsiąkliwości,   wyschnięcia   podłoża  i 
czystości  . Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni   należy wykonać  przez  oględziny  
wzrokowe,  wsiąkliwości - przez  spryskanie  powierzchni   kilkoma  kroplami  wody  
(ciemniejsza   plama  zwilżonej powierzchni   powinna  wystąpić  nie wcześniej  niż po 3 
sekundach.
6.2. Roboty  malarskie
Badania  powłok  z farb emulsyjnych   należy przeprowadzić   po zakończeniu   ich 
wykonania  nie wcześniej  niż po 7 dniach,  dla pozostałych  nie wcześniej  niż po 14 dniach.
Badania  przeprowadza   się przy temperaturze   powietrza  nie niższej  od + 5 C przy 
wilgotności powietrza  mniejszej  od 65%.
Badania  powinny  obejmować   sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego,   zgodności  barwy  
ze wzorcem.
Badanie  powłok  olejnych  i syntetycznych   powinno  obejmować:   sprawdzenie  powłoki  
na zarysowanie   i uderzenia,  elastyczności   i twardości,  oraz przyczepności   zgodnie  z 
odpowiednimi   normami  państwowymi
Gdy którekolwiek   z badan  da wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  
częściowo  lub całkowicie   i wykonać  powtórnie
6.3. Wyniki  odbiorów  materiałów   i wyrobów  powinny  być każdorazowo   wpisywane  do 
dziennika  budowy.
7.  Obmiar robót
Jednostka   obmiarowa  robót jest  m2  powierzchni   zamalowanej   wraz z przygotowaniem 
do malowania,   przygotowaniem    farb , ustawieniem   i rozebraniem   rusztowań  lub drabin 
malarskich   oraz uprzątnięciem   stanowiska  pracy.
Ilość  robót  określa  się na podstawie  projektu  z uwzględnieniem   zmian zaaprobowanych   
przez  Inżyniera  w czasie  prowadzenia   prac i sprawdzonych   w naturze.

8.  Odbiór   robót
8.1. Odbiór  robót  malarskich
a)   Sprawdzenie   wyglądu  zewnętrznego   powłok  malarskich  polega  na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia   farby, jednolitego   natężenia  barwy  i zgodności  ze 
wzorcem producenta,   braku prześwitu  i dostrzegalnych   skupisk  lub grudek  nie roztartego 
pigmentu  lub wypełniaczy,   braku plam,  smug, zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatków  
powłoki, widocznych   okiem nie uzbrojonym   śladów pędzla  itp., w stopniu  
kwalifikującym   odbierana powierzchnie   malowana  do powłok o dobrej jakości  
wykonania.
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b)   Sprawdzenie  zgodności  barwy powłoki  ze wzorcem  polega  na porównaniu,   w 
świetle rozproszonym,   barwy  wyschniętej   powłoki  malarskiej  z barwa  wzorca.
c)   Sprawdzenie   odporności  powłoki  na wycieranie  polega  na lekkim,  kilkakrotnym   
potarciu jej powierzchni   miękką  wełnianą  lub bawełnianą   szmatką  kontrastowego   
koloru.  Powłoka  jest odporna  na wycieranie,  jeśli  na szmatce  nie wystąpią  ślady farby.
d)   Sprawdzenie   odporności  na zarysowanie   przeprowadza   się przez  zarysowanie   
powłoki  w kilku miejscach  paznokciem.   Jeśli nie wystąpią  na niej rysy widoczne  okiem 
nie uzbrojonym,   to powłoka jest   odporna  na zarysowanie.
e)   Sprawdzenie  twardości  powłoki  metoda  uproszczoną   polega  na lekkim  przesunięciu  
po powierzchni   osełki  z drobnoziarnistego   miękkiego  piaskowca.  Jeśli nie wystąpią  na 
niej rysy widoczne  okiem  nie uzbrojonym  z odległości  0,5 m, to powłoka  spełnia 
wymagania  twardości,
f)   Sprawdzenie  przyczepności   powłoki  do tynku należy wykonać  przez  próbę  
odrywania  ostrym narzędziem   powłoki  od podłoża
g)   Sprawdzenie   odporności  na zmywanie  woda polega  na zwilżeniu  badanej  
powierzchni
powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokra  miękka  szczotka  ze szczeciny  lub szmatka,  
Jeśli na szczotce  lub szmatce  nie pozostaną  ślady farby oraz gdy po wyschnięciu   zmytej  
powierzchni powłoki  nie wystąpią  na niej smugi, plamy  alba zmiany  w barwie  lub 
połysku  w stosunku  do powierzchni   nie poddanej  probie,  twierdzi  się, ze powłoka jest  
odporna  na zmywanie  woda,
h)   Sprawdzenie  nasiąkliwości   powłoki  malarskiej  z farb emulsyjnych   należy 
przeprowadzać   zgodnie  z normami  państwowymi   lub świadectwami   producenta.
i)Gdyby którekolwiek   z badań  dało wynik negatywny,  należy  poprawić  niewłaściwie 
wykonane  roboty  dla doprowadzenia   ich do zgodności  z wymaganiami.

9.  Podstawa  płatności
Płaci  się za ustalona  ilość m2 powierzchni   zamalowanej   według  ceny jednostkowej   
wraz z przygotowaniem   do malowania,  przygotowaniem   farb, ustawieniem   i 
rozebraniem   rusztowań lub drabin malarskich   oraz uprzątnięciem   stanowiska  pracy.  
Płatność  może być podzielona  na etapy po wykonaniu  i odbiorze  elementów  robót,  na 
które podzielony  został kosztorys ofertowy.
10. Przepisy związane,
10.1. Normy
PN -62/C-81502 Szpachlówki   i kity szpachlowe.   Metody  badań.
PN-EN  1008:2004 Wapno  budowlane
PN-EN  459-1:2003  Woda  zarobowa  do betonu.  Specyfikacja.  Pobieranie próbek
PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki zwykle.  Wymagania   i badania przy odbiorze
PN-B-10280 Roboty  malarskie budowlane  farbami  wodnymi  i wodorozcieńczalnymi    
farbami  emulsyjnymi
PN-C-81914:2002 Farby  dyspersyjne  stosowane  wewnątrz
PN-B-30042:  1997 Spoiwa  gipsowe.  Gips szpachlowy,  gips tynkarski  i klej gipsowy
10.2. Inne dokumenty
a)   ustawa  z dnia 7 lipca   1994 roku Prawo budowlane   (tekst jednolity:    Dz. U. z 2003 
roku, nr207, poz. 2016; z późniejszymi   zmianami
b)   Ustawa  z dnia  16.04.2004r o wyrobach  budowlanych   (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881 ),
c)    „Warunki   techniczne  wykonania  i odbioru  robót budowlano-montażowych",     tom I-
budownictwo   ogólne
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SZCZEGÓŁOWA     SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  B.UM.01.10.00   Elementy   
ślusarskie

1.  Wstęp
1.1. Przedmiot  SST
Przedmiotem     niniejszej     szczegółowej     specyfikacji     technicznej     są   wymagania     
dotyczące wykonania   i odbioru  elementów  ślusarskich   związanych  z realizacją  windy  
osobowej  oraz schodów zewnętrznych z platformą śrubową dla osób niepełnosprawnych w 
budynku  użyteczności publicznej w Szydłowcu .
1.2. Zakres  stosowania  SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna jest    stosowana jako   dokument  przetargowy   i 
kontraktowy przy zleceniu  i realizacji i robót  wymienionych   w punkcie  1.1.
1.3. Zakres  robót objętych  SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja ,   obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   i 
mające  na celu wykonanie   konstrukcji stalowej zadaszenia i innych  drobnych  elementów  w 
tym obiekcie.
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 
dokumentacją  projektową ,   SST , przepisami   techniczno-budowlanymi,    normami,  
zasadami  wiedzy  i sztuki budowlanej   oraz poleceniami   Inspektora  Nadzoru.

2.  Materiały
2.1. Kształtowniki   zimnogięte  wykonywane  jako  zamknięte  (rury kwadratowe),   
produkowane   ze stali konstrukcyjnej   węglowej  zwykłej jakości  StOS, St3SX i St3SY.  
Długości  fabrykacyjne   od 2 do 6 m przy zwiększonej   wydajności   wykonania,  wymagania  
według PN-EN  10025:2002,
2.2. Materiały  do spawania  - elektrody  otulinowe  EA-146  według  PN-91/M-69430.   
Zastępczo  można stosować  elektrody  ER-346  lub ER-546,
2.3.  Śruby fundamentowe   według  PN-72/M-85061   zgrubne  rodzaju  W; Z lub P,
2.4.  Śruby z łbem  sześciokątnym   według  PN-EN-ISO  4014:2002  średniodokładne,
2.5. Nakrętki  sześciokątne   według  PN-EN-ISO  4034:2002,
2.6. Podkładki  okrągłe  zgrubne  według  PN-ISO 7091 :2003,
2.7. Poliestrowe   farby  proszkowe  do użytku  zewnętrznego,
2.8. Uszczelki  i przekładki   odpowiadające   wymaganiom: twardość  Shor'a min. 35-40,
wytrzymałość   na rozciąganie   ok. 8,5 MPa, odporność  na temperaturę   -30 C do +80 C, nie 
powinny  rozprzestrzeniać   ognia, nie nasiąkliwe, trwałość  min. 20 lat,
3.  Sprzęt
Sprzęt  do transportu   i montażu  konstrukcji.
Do   transportu     i   montażu    konstrukcji    należy    używać    żurawi,    wciągarek,    
dźwigników, podnośników     i innych   urządzeń    Wszelkie    urządzenia    dźwigowe,    
zawiesia    i  trawersy podlegające   przepisom   o dozorze  technicznym   powinny  być  
dostarczone   wraz  z aktualnymi dokumentami   uprawniającymi   do ich eksploatacji.   
Sprzęt do robót  spawalniczych.
Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z
technologią   spawania  i dokumentacją   konstrukcyjną . Eksploatacja   sprzętu  powinna  być 
zgodna  z instrukcją . Spawarki  powinny  stać na izolującym  podwyższeniu   i być 
zabezpieczone   od wpływów   atmosferycznych.                                                            
Sprzęt pomocniczy   powinien  być przechowywany   w zamykanych   pomieszczeniach. 
Stanowisko  robocze  powinno  być urządzone  zgodnie  z przepisami  bhp i 
przeciwpożarowymi , zabezpieczone   od wpływów  atmosferycznych ,   oświetlone  z 
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odpowiednią  wentylacją .   
Sprzęt do połączeń  na śruby 
Do scalania  elementów   należy  stosować  dowolny  sprzęt .
Wykonawca jest    zobowiązany   do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  
niekorzystnego   wpływu  na jakość  wykonywanych   robót.  Sprzęt powinien być uzgodniony   
i zaakceptowany   przez Inspektora  Nadzoru.
Sprzęt będący  własnością   wykonawcy   lub wynajęty  do wykonywania   robót ma być stale 
utrzymany  w dobrym  stanie  technicznym   i gotowości  do pracy. Będzie  on odpowiadał  
wymaganiom   ochrony  środowiska  o przepisach  dotyczących  jego użytkowania
Jakikolwiek   sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i narzędzia  nie gwarantujące   zachowania  
warunków kontraktu,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane    i nie 
dopuszczone   do robót.
4.  Transport
Elementy  do transportu  należy  zabezpieczyć   przed  uszkodzeniem.
Elementy  mogą  być przewożone   dowolnym  środkiem  transport,  oraz zabezpieczone przed  
uszkodzeniem,   przesunięciem   lub utrata  stateczności,
Wykonawca   jest   zobowiązany    do  stosowania  jedynie   takich   środków  transportu,   które  
nie wpłyną  niekorzystnie   na jakość  robót i właściwości   przewożonych   materiałów

5. Wykonanie  robót
5.1.   Cięcie
Brzegi  po cieciu powinny  być czyste,  bez naderwań,  gradu i zadziorów,  żużla,  nacieków  i 
rozprysków  metalu  po cieciu.  Miejscowe  nierówności   zaleca  się wyszlifować,
5.2.   Prostowanie   i gięcie
Podczas  prostowania   i gięcia  powinny  być przestrzegane   ograniczenia   dotyczące  
granicznych temperatur   oraz promieni  prostowania   i gięcia,  W wyniku  tych  zabiegów  w 
odkształconym obszarze  nie powinny  wystąpić  rysy i pęknięcia,
5.3.   Składanie  zespołów
Stosowane  metody  składania  części  i przyrządy  powinny  zagwarantować   dotrzymanie   
wymagań normowych   dokładności   zespołów  i wykonania  połączeń . Brzegi  do spawania  
wraz z przyległymi  pasami  szerokości   15 cm powinny  być oczyszczone   z rdzy i 
zanieczyszczeń   oraz nie powinny  wykazywać   rozwarstwień   i rzadzizn  widocznych   gołym 
okiem.
Kąt ukosowania,   położenie  i wielkość  progu,  wymiary  rowka  oraz dopuszczalne   odchyłki 
przyjmuje   się według  właściwych  norm  spawalniczych.
Rzeczywista   grubość  spoin może  być większa  od nominalnej   o 20%,   a tylko miejscowo 
dopuszcza   się grubość  mniejsza o 5% dla spoin czołowych  i  o 10% dla pozostałych,   
Dopuszcza się miejscowe  podtopienia   oraz wady  lica i grani, jeśli  wady te mieszczą  się w 
granicach grubości  spoiny. Niedopuszczalne    są pęknięcia,  braki przetopu,  kratery  i nawisy  
lica.
Spoiny  szczepne  powinny  być wykonane  tymi  samymi  elektrodami   co spoiny 
konstrukcyjne. Pęknięcia,   nadmierną  ospowatość ,  braki przetopu,  pęcherze  należy  usunąć  
przez  szlifowanie spoin  i ponowne  ich wykonanie.
Przy połączeniach   na śruby,  ich długość  powinna  być taka, aby można  było stosować  jak
najmniejszą ilość  podkładek,  przy zachowaniu  warunku,  że gwint  nie powinien  wchodzić  w 
otwór  głębiej jak  na dwa zwoje.
Nakrętka   i łeb śruby powinny  bezpośrednio   lub przez podkładkę  dokładnie  przylegać  do 
łączonych  powierzchni.
Śruba w otworze  nie powinna  przesuwać  się ani drgać przy opukiwaniu  młotkiem  
kontrolnym.
5.4. Ogólne  zasady  montażu  konstrukcji   stalowej:
przed rozpoczęciem   robót należy  zapoznać  się z warunkami   istniejącymi  w miejscu 
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osadzania  tych wyrobów  pod katem  zapewnienia   bezusterkowego   wykonania  robót 
(połączenie   wyrobu  z elementami   obiektu,  przejecie  obciążeń  przez  elementy  budowlane 
po obsadzeniu  wyrobu,  możliwości  mocowanie   elementu  do konstrukcji   obiektu,  warunki 
bezpiecznego   czyszczenia   i obsługiwania   wbudowanych   elementów  w czasie
użytkowania,   repery  wytyczające   osie i linie odniesienia  rzędnych  obiektu),
Elementy  powinny  być obsadzone  zgodnie  z dokumentacją   projektową  i przy udziale 
środków,  które  zapewnia  osiągniecie  projektowanej   wytrzymałości   i stateczności,   układu 
geometrycznego   i wymiarów  konstrukcji,
Kolejne  elementy  mogą  być montowane  po wyregulowaniu   i zapewnieniu   stateczności 
elementów  uprzednio  zamontowanych,
Do mocowania   elementów  nie wolno  używać  żadnych  materiałów,  które mogłyby 
uszkodzić  wyrób,
Zakotwienia   należy  dokonać  w taki sposób,  aby zapewnione   było przenoszenie   na
konstrukcje   budynku  sil i obciążeń  wywieranych   przez  parcie wiatru,
Połączenia   i mocowania  elementów  muszą zapewniać  swobodne  wydłużanie,  kurczenia lub 
przesuwanie   na wskutek  zmian  temperatury,   przenoszenie   sił na elementy  nośne budynku,
Płyty wypełniające   powinny  być osadzone  w sposób pewny  i trwały,
Wykończenie   elementów:  aluminium  malowane proszkowo  na kolor RAL, elementy stalowe  
ocynkowane   ogniowo  i malowane  proszkowo,
Powłoki  malarskie  powinny  być jednolite,   bez widocznych   poprawek,  śladów  pędzla,  rys 
i odprysków   i spełniać  wymagania  dla robót  malarskich,

6.   Kontrola jakości,
6.1. Badanie  materiałów
Każda  partia  materiału  dostarczona  na budowę  przed jej wbudowaniem   musi uzyskać 
akceptacje  Inspektora  Nadzoru.
Odbiór  konstrukcji  na budowie  winien  być dokonany  na podstawie  protokołu  ostatecznego 
odbioru  konstrukcji   w wytworni  wraz z oświadczeniem   wytwórni,  że usterki  w czasie 
odbiorów  międzyoperacyjnych    zostały  usunięte
Każda  konstrukcja   dostarczona  na budowę podlega  odbiorowi  pod względem:
jakości  materiałów,   spoin, otworów  na śruby, zgodności  z projektem, zgodności  z atestem 
wytworni, jakości  wykonania   z uwzględnieniem   dopuszczalnych   tolerancji, jakości  powłok 
antykorozyjnych,
Odbiór  konstrukcji   oraz ewentualne  zalecenia  do sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  
w czasie  transportu  potwierdza  Inspektor  Nadzoru  wpisem  do dziennika  budowy.
Badanie  gotowych  elementów  powinno  obejmować:
sprawdzenie   wymiarów,
sprawdzenie   wykończenia   powierzchni,
6.2. Roboty  montażowe
Badanie  jakości  wbudowania   powinno  obejmować:
sprawdzenie   stanu i wyglądu  elementów  pod względem  równości,  pionowości   i 
wypoziomowania, sprawdzenie   rozmieszczenia   miejsc  i sposobu  mocowania,
stan  i wygląd  wbudowanych   elementów  oraz ich zgodność  z dokumentacją .   Kontrola 
polega  na sprawdzeniu   zgodności  wykonania  robót  z projektem  oraz wymaganiami   
podanymi w punkcie  5.4.                                                                                  •
6.3. Wyniki  odbiorów  materiałów  i wyrobów  powinny  być każdorazowo   wpisywane   do 
dziennika  budowy.
7.  Obmiar robót
Jednostka  obmiarowa  robót jest: ilość ton zamontowanej   konstrukcji.
Ilość robót określa  się na podstawie  projektu  z uwzględnieniem   zmian zaaprobowanych   
przez Inspektora  Nadzoru  w czasie prowadzenia   prac i sprawdzonych   w naturze.
8.  Odbiór   robót
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Roboty  podlegają  warunkom  odbioru  według  zasad podanych  poniżej.  Wszystkie  roboty 
podlegają zasadom  odbioru  robót  zanikających   lub ulegających  zakryciu.
Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiały  podane  w punkcie  2 oraz czynności  podane  w 
punkcie  5 i 6.

9.  Podstawa   płatności
Płaci  się za przygotowanie   i dostarczenie   elementów  daszków  na miejsce  montażu,  
zamontowanie elementów,  uszczelnienie   i oczyszczenie   stanowiska  pracy.

10 Przepisy związane,
10.1   Normy
PN-87/B-06200    Konstrukcje   stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i odbioru.
PN-91IlYI-69430    Elektrody  stalowe  otulone  do spawania  i napawania. Ogólne badania  i 
wymagania.
PN-75/M-69703   Spawalnictwo.   Wady złączy  spawanych.  Nazwy  i okreslenia PN-EN    
10025:2002    Wyroby   walcowane     na  gorąco   z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-B-102285 Roboty   malarskie    budowlane     farbami,    lakierami    i emaliami    na  
spoiwach    bezwodnych
PN-701H-97051 Ochrona   przed   korozją ,   Przygotowanie      powierzchni     stali, 
staliwa,   żeliwa   do malowania.     Ogólne  wytyczne
PN -C-8190 1:2002 Farby   olejne   i alkidowe
10.2. Inne dokumenty
a)   ustawa  z dnia 7 lipca   1994 roku Prawo  budowlane  (tekst jednolity:    Dz. U. z
2003 roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi   zmianami,
b)   Ustawa  z dnia 16.04.2004  r. o wyrobach  budowlanych   (Dz. U. z 2004 roku, nr
92, poz.  881),
c)    "Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót budowlano-montażowych", tom I 
-budownictwo   ogólne
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SZCZEGÓŁOWA     SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  B.UM.01.11.00 WINDA  
OSOBOWA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot  SST
Przedmiotem   niniejszej  specyfikacji  technicznej   są wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót  montażowych   windy  osobowej  w budynku  użyteczności publicznej w 
Szydłowcu  .
1.2. Zakres  stosowania  SST
Specyfikacja techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy   i kontraktowy  przy 
zleceniu  i realizacji  robót  wymienionych   w punkcie  1.1. I.3.Zakres   robót  objętych  SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   i 
mające  na celu montaż  windy  osobowej  w obiekcie  objętym  kontraktem.
Parametry  techniczne:
-typ dźwigu – osobowy 
-wielkość kabiny TML- 1100x1400 mm 21700 mm panele bet U1305 MP
-siłownik  - 1008 niedzielony ,
-udźwig - 8 osób - 630 kg,
-prędkość  - 0,4  0,5 m/s, 0,62 m/s
-wysokość podnoszenia -10,0 m,
- ilość przystanków -4
- maszynownia  : maszynownia prefabrykowana   typu D
- płyn  140 litrów
- min wym   podszybie 1100  mm nadszybie 3400 rum szer. 1710*1750

Roboty  budowlane  wykonywane   będą pod nadzorem  firmy,  która dostarczy  i zamontuje 
urządzenie   dźwigowe.  Firma  montująca  powinna  posiadać  wysokiej  klasy monterów, 
konserwatorów   (uprawnienia  I klasy)  oraz kadrę  inżynierską ,  tak aby każdy  etap, od 
pierwszego   kontaktu  z budową  do odbioru  UDT i konserwacji   cechował  profesjonalizm. 
Dźwig  powinien  być nowoczesny  o sprawdzonej  technologii,   który zapewni bezawaryjność,  
komfort  i bezpieczeństwo.
Dostawca  musi przedstawić  wyłącznie  urządzenie  posiadające   certyfikat  i aprobatę  Urzędu
Dozoru  Technicznego,   oraz spełnia  normy  europejskie. 
1.4.Określenia    podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej   SST są zgodne  z obowiązującymi   odpowiednimi   normami  
i wytycznymi
1.5.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za jakość  ich wykonania  oraz za zgodność  z 
dokumentacja   projektową ,   SST, przepisami  techniczno-budowlanymi,    normami,  zasadami 
wiedzy  i sztuki  budowlanej   oraz poleceniami   Inżyniera

2. Materiały
Wykaz  urządzeń  i materiałów  jest  wyszczególniony   w poszczególnych  DTR producentów  i 
należy je  włączyć  do projektu  wykonawczego.   Producenci  wind podlegają  zatwierdzeniu 
przez  Inżyniera
Wykonawca   zobowiązany  jest  do uzyskania  akceptacji  proponowanych   materiałów,  
urządzeń  i producentów   przez Inżyniera  i następnie   zachowania  określonych  materiałów,   
producentów, typów  urządzeń  i rozwiązań  projektowych.
Windę  należy  zamontować   zgodnie  z obowiązującymi   przepisami,  DTR producenta, 
aktualnymi  wydaniami  polskich  norm wprowadzonymi   do obowiązkowego   stosowania  
oraz normami,  dokumentami   wskazanymi  w dokumentacji  projektowej,   "Warunkami   
technicznymi wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych,    tom IT - Instalacje  
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sanitarne  i przemysłowe",   odnoszącymi  się do poszczególnych  robót  oraz zgodnie  ze sztuką 
budowlana. Obowiązkiem   wykonawcy  jest  dostarczenie   wymaganych,   aktualnych  
certyfikatów   zgodności i atestów,  aprobat  technicznych,   świadectw  dopuszczenia  
wszystkich  zastosowanych materiałów  i urządzeń,
Wszelkie urządzenia   i narzędzia  muszą  być oznaczone  znakiem  bezpieczeństwa ,   a w 
stosunku do urządzeń ,  które nie podlegają  obowiązkowi   zgłaszania  do certyfikacji  na znak 
bezpieczeństwa   i oznaczenia  tym znakiem ,  wykonawca jest    obowiązany  dostarczyć 
odpowiednia   deklaracje  zgodności  tych wyrobów  z normami  wprowadzonymi   do 
obowiązkowego   stosowania  oraz wymaganiami   określonymi  właściwymi  przepisami. 
Obowiązkiem   wykonawcy  jest  upewnienie   się, że zastosowane   urządzenia  posiadają  
aktualne certyfikaty  zgodności  lub atesty,  dopuszczenia   i mogą być dostarczone  przez  
dostawców  w wymaganym  terminie.  W przeciwnym  wypadku,  a także , jeżeli  zachodzi  
konieczność   zmiany wielkości  zamawianego   urządzenia   (w  przypadku,  gdy 
wyspecyfikowanie   w dokumentacji projektowej   urządzenia  nie są już produkowane),   należy 
niezwłocznie   wystąpić  o zgodę do Inżyniera  na zamianę  urządzenia . Przed  zamówieniem   
materiałów   i urządzeń  należy  wszelkie wielkości  urządzeń  i materiałów   oraz przyjętych  
rozwiązań  w stosunku  do dokumentacji projektowej   zatwierdzić   u Inżyniera.  Należy  
pamiętać,  że nie obowiązują  nazwy  producentów podane  w dokumentacji   projektowej,   
nazwy  te zostały  podane jako  przykładowe.   Inżynier po przedłożeniu   minimum  dwóch 
propozycji  podejmie  decyzje  o wyborze  dostawcy ,  którego materiały  czy urządzenia  
spełniają niezbędne  parametry  techniczne.   Elementy  muszą odpowiadać  aktualnym  
wydaniom  polskich  norm  i spełniać  obowiązujące   wymagania.
Jakość montażu  elementów  wind podlega  zatwierdzeniu  przez  Inżyniera inspektora  nadzoru.
3. Sprzęt
Roboty  mogą być wykonywane   ręcznie  lub mechanicznie.   Wykonawca jest    zobowiązany   
do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  niekorzystnego   wpływu  na 
jakość wykonywanych   robót  Sprzęt powinien  być uzgodniony  i zaakceptowany   przez 
Inżyniera Sprzęt będący  własnością  wykonawcy  lub wynajęty  do wykonywania   robót ma 
być stale utrzymany  w dobrym  stanie  technicznym   i gotowości  do pracy.  Będzie  on 
odpowiadał wymaganiom   ochrony  środowiska  i przepisom  dotyczącym  j ego użytkowania,
Wszelkie prace  związane  z obsługą  sprzętu  i maszyn  muszą być wykonywane  przez  osoby 
przeszkolone , jak     tego wymagają  przepisy,  posiadające  uprawnienia.   Urządzenia,  których 
ruch  stwarza  zagrożenie  dla zdrowia  ludzkiego,  mogą być uruchomione   dopiero  po 
uprzednim ostrzeżeniu  osób znajdujących   się w ich bezpośrednim   sąsiedztwie .  Prace 
montażowe  przy wykorzystaniu   sprzętu  mechanicznego   muszą  spełniać  wymagania  bhp i 
ppoż. Wykonawca zobowiązany  jest  do dostarczenia   Inżynierowi  kopii dokumentów  
potwierdzających dopuszczenie   sprzętu  do użytkowania,   w przypadkach  gdy wymagają  
tego przepisy.
Jakikolwiek   sprzęt,  maszyny,  urządzenia   i narzędzia   nie gwarantujące   zachowania  
warunków kontraktu,  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane   i nie dopuszczone   do 
robót
4.   Transport
Wykonawca   będzie  się stosować  do ustawowych   ograniczeń  obciążenia  na oś przy 
transporcie materiałów   lub sprzętu  na i z terenu  prowadzonych   robót. Uzyska  on niezbędne  
zezwolenia  od władz  co do przewozu  nietypowych   ładunków  i w sposób ciągły  będzie  o 
każdym  takim przewozie  powiadamiał   Inżyniera  Materiały  należy  umieścić_równomiernie  
na całej powierzchni   ładunkowej   i zabezpieczyć   przed  spadaniem  lub przesuwaniem. 
Podczas   rozładunku   elementów   wind  należy  zachować   szczególna   ostrożność,   aby  ich  
nie uszkodzić,  pamiętając  jednocześnie   o zachowaniu  wszelkich  wymagań  bhp.
5.  Wykonanie robót
W zakres  prac wykonawcy   wchodzi  montaż  windy w gotowym  szybie oraz innych prac 
związanych   z jej  realizacja,  zgodnie  z DTR lub w przekazanych   wykonawcy   
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dokumentach, normami,  przepisami,   wymaganiami   dokumentacji   projektowej  oraz sztuką  
budowlana.
Roboty  montażowe  windy  należy  wykonać  w taki sposób, aby jej  działanie  spełniało  
wszelkie wymagania  zawarte  w niniejszym opracowaniu   oraz w przekazanych   
dokumentach.   Przy wykonywaniu   montażu  należy  przestrzegać   wszelkich  zaleceń  oraz 
wykorzystywać   wszystkie informacje  podane  w przekazanych   dokumentach.  W zakres prac 
wykonawcy  wchodzą  w szczególności :
a)   Dostawa  na miejsce  wbudowania  wszelkich  materiałów  i urządzeń,  niezbędnych   do
wykonania  robót  oraz przeprowadzenia   wszelkich  prac towarzyszących   ( w tym dostawa 
wszelkich  materiałów   eksploatacyjnych   potrzebnych  do rozruchu  instalacji),
b)   Zainstalowanie   (montaż)  wszelkich  materiałów   i urządzeń,
c)    Podłączenie   do wszelkich  urządzeń  zasilania  w energie  elektryczna,   sterowania  i 
automatycznej   regulacji,
d)   Przeprowadzenie   wymaganych  prób wraz z udokumentowaniem    ich wyników  
(protokoły odbioru,  wpisy  do dziennika  budowy),
e)   Przeprowadzenie   rozruchu  i jej  regulacji  (doprowadzenie   do osiągnięcia  wymaganych
parametrów  pracy),
f)    Wykonanie  wszelkich  wymaganych   pomiarów  i analiz  oraz przekazanie   protokołów
Inwestorowi,
g)   Przeprowadzenie   odbiorów  wykonanych   prac przez Inwestora  oraz odpowiednie  władze 
i instytucje ,
h)   Dostarczenie   wymaganych,   aktualnych  certyfikatów   zgodności  i atestów, świadectw  
dopuszczenia   do stosowania  w budownictwie   wszystkich zastosowanych   materiałów   i 
urządzeń,
i)    Odpowiednie   zabezpieczenie   miejsca  pracy,
j)   Wykonanie  przejść  i przepustów   instalacyjnych   przez elementy  konstrukcyjne,
oraz ich zabezpieczenie   i uszczelnienie,   
k) Wykonanie  uszczelnień  wszelkich  przejść instalacji  przez elementy  budynku
zgodnie  ze sztuka budowlana,  
l)  Montaż  odpowiednich   elementów  zapobiegających rozprzestrzenianiu    się hałasu  i
drgań  spowodowanych   pracą  instalacji,
m) Kontrola  istniejących   rzędnych  wysokościowych   oraz kontrola  wymiarów 
podawanych na rysunkach  z wymiarami  występującymi   w naturze,
m) Wykonanie  i przekazanie   Inwestorowi   dokumentacji  powykonawczej:
dokładny  opis wszelkich  instalacji  windy w budynku , szczegółowe   specyfikacje   
zastosowanych   materiałów   i urządzeń, rysunki  powykonawcze   instalacji  (komplet  rzutów  
i schematów),  przedstawiające rzeczywiste  rozmieszczenie   urządzeń, certyfikaty,  atesty,  
aprobaty  techniczne,   dopuszczenia  wszystkich  zastosowanych elementów  instalacji  windy,   
n) Przeprowadzenie   szkolenia  personelu  użytkownika,   wraz z przekazaniem Inwestorowi   
odpowiednich   protokołów   dokumentujących   przeszkolenie,   
p) Opracowanie instrukcji  obsługi  i eksploatacji  urządzenia  wraz z planem  przeglądów  i 
konserwacji  wszystkich  elementów  instalacji,  
q) Zawieszenie   w pomieszczeniu   technicznym,   wykonanego   w sposób trwały
schematu  windy  oraz opisanie  wszystkich  urządzeń,  głównej  armatury  i osprzętu
przy pomocy  szyldów,  
r) Przekazanie   pełnej  listy dostawców  urządzeń  zainstalowanych   w obiekcie  oraz
dostawców  części  zamiennych,   
s) Gwarancja  prawidłowego   funkcjonowania   windy  i instalacji  w całym  okresie
gwarancyjnym,   przeniesienie   gwarancji  długotrwałej producentów   urządzeń,  
t) Należy zwrócić  szczególną  uwagę  na to, aby w trakcie  prac nie doszło  do
uszkodzenia   ani zanieczyszczenia   montowanych   elementów  windy bądź innych elementów  
budynku.
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6.  Kontrola jakości
Wymagania   dla robót montażowych   podano  w punkcie  5 i zgodnie  z wytycznymi 
producentów,
7.  Obmiar robót
Jednostka  obmiarowa  jest  kompletnie  zmontowana  winda  osobowa.  Ilość  robót określa  się 
na podstawie  projektu  z uwzględnieniem   zmian zaaprobowanych przez  Inżyniera  i 
sprawdzonych   w naturze.
8.  Odbiór robót
Odbiór  robót następuje  po zakończeniu  montażu  i przeprowadzeniu   prób i ma na celu 
stwierdzenie   czy urządzenie  zostało  wykonane  zgodnie  z projektem,  nadaje  się do 
eksploatacji i osiąga  zakładane  parametry.
Przedmiotem   odbioru jest  winda,  która wyodrębniono  jako  oddzielny  składnik  inwestycji. 
Przy odbiorach  częściowych  należy  sprawdzić:
a)    zgodność  wykonania  z projektem, b)   użycie  właściwych   materiałów,
c)   wykonanie  prawidłowych   połączeń i konstrukcji, Przy odbiorze  końcowym  należy  
sprawdzić:
a)    zgodność  wykonania  z projektem,  DTR, b)    zgodność  wykonania  z WTWiO,
Komisji  odbiorowej  należy przedstawić  następujące   dokumenty:  a) dokumentacja   
techniczna  z naniesionymi   elementami   zmian  i uzupełnieniami  dokonywanymi   w trakcie  
budowy,
b)   dziennik  budowy,
c) protokoły  odbiorów  częściowych   robót zanikających,
d)   protokoły  wykonanych   prób i badań ,
e)    świadectwa  jakości  wydane  przez  dostawców  urządzeń  i materiałów  podlegających
odbiorom  technicznym,   a także  decyzje o dopuszczeniu  do stosowania  w budownictwie, 
f)    instrukcje  obsługi  i dokumentacje   techniczno-ruchowe    urządzeń  zastosowanych   w
windzie,
Ruch  próbny  oraz uruchomienie   windy  należy  wykonywać  w uzgodnieniu  z Inwestorem   
przed dokonaniem   odbioru  końcowego.  Podczas  odbioru końcowego  następuje  sprawdzenie
działania  poszczególnych   urządzeń  i parametrów   roboczych  windy  oraz sprawdzenie 
stosownych   dokumentów,
Z dokonanego   odbioru  należy  sporządzić  protokół  końcowy  z adnotacją  o jakości 
wykonanych   prac z uwzględnieniem   opisów  poszczególnych  parametrów podlegających   
odbiorowi  oraz zgodności  terminów  realizacji.
Protokół  winien  być podpisany  przez  osoby prowadzące  budowę,
Wykonawca   musi zapewnić  po odbiorze  wykwalifikowaną   osobę,  celem przeszkolenia 
personelu  mającego  obsługiwać  sprzęt i urządzenia  windy.
9. Podstawa  płatności
Wynagrodzenie   ryczałtowe,  uwzględniające   wszelkie  dostawy  i prace konieczne  do 
wykonania   montażu  windy w taki sposób,  aby spełniła wymagania   Inwestora  i 
reprezentowała wymagany  standard.
Płaci  się za roboty  wykonane  zgodnie  z wymaganiami  i odebrane  przez Inżyniera.
10. Przepisy związane,
10.1. ustawa  z dnia 7 lipca  1994 roku Prawo  budowlane  (tekst jednolity:   Dz. U. z 2003 roku, 
nr 207, poz. 2016;  z późniejszymi   zmianami,
10.2 rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury   z 12 kwietnia  2002 roku w sprawie  warunków 
technicznych,   jakim  powinny  odpowiadać   budynki  i ich usytuowanie   (Dz. U. nr 75, poz. 
690 z dnia  15.06.2002  r.),
10.3 Rozporządzenie    Ministra   Spraw  Wewnętrznych    z dnia  3  listopada   1992  roku  w  
sprawie ochrony  przeciwpożarowej    budynków,  innych  obiektów  budowlanych   i terenów,
10.4 Rozporządzenie   Ministra  Spraw Wewnętrznych   z dnia 22 kwietnia  1998 roku w 
sprawie wyrobów  służących  do ochrony  przeciwpożarowej,    które mogą  być wprowadzone   
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do obrotu i stosowane  wyłącznie  na podstawie  certyfikatu  zgodności,
10.5 Rozporządzenie   Ministra  Pracy  i Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września   1997 roku w 
sprawie ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa   i higieny  pracy,
10.6 Ustawa  z dnia  16 kwietnia  2003 roku o wyrobach  budowlanych   (Dz. U. 44.92.881)
10.7 Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury   z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny  pracy  podczas  wykonywania   robót budowlanych(Dz.u. 03 47.401),
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SZCZEGÓŁOWA     SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  B.UM.01.12.00 PLATFORMA 
PIONOWA ŚRUBOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Wstęp
1.1. Przedmiot  SST
Przedmiotem   niniejszej  specyfikacji  technicznej   są wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót  montażowych   platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku  użyteczności 
publicznej w Szydłowcu  .
1.2. Zakres  stosowania  SST
Specyfikacja techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy   i kontraktowy  przy 
zleceniu  i realizacji  robót  .
Zakres   robót  objętych  SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   i 
mające  na celu montaż  platformy pionowej śrubowej dla osób niepełnosprawnych  w obiekcie  
objętym  kontraktem.
Parametry  techniczne:

– wysokość podnoszenia do 3m bez szybu
– prędkość podnoszenia 0,06 m/s
– udźwig do 400 kg
– napęd śrubowy
– niska rampa najazdowa lub podszybie dolnego przystanku do 60mm
– wymiary podestu jezdnego 900x1400 mm
– montowany na zewnątrz
– ilość przystanków 2
– elementy ocynkowane
– reczny zjazd awaryjny
– łagodny zjazd i zatrzymanie
– zasilanie 400V
– kontrola dostępu
– wypełnienie furtek i podestu poliwęglan komorowy

Roboty  budowlane  wykonywane   będą pod nadzorem  firmy,  która dostarczy  i zamontuje 
urządzenie   dźwigowe.  Firma  montująca  powinna  posiadać  wysokiej  klasy monterów, 
konserwatorów   (uprawnienia  I klasy)  oraz kadrę  inżynierską ,  tak aby każdy  etap, od 
pierwszego   kontaktu  z budową  do odbioru  UDT i konserwacji   cechował  profesjonalizm. 
Dźwig  powinien  być nowoczesny  o sprawdzonej  technologii,   który zapewni bezawaryjność,  
komfort  i bezpieczeństwo.
Dostawca  musi przedstawić  wyłącznie  urządzenie  posiadające   certyfikat  i aprobatę  Urzędu
Dozoru  Technicznego,   oraz spełnia  normy  europejskie. 
1.3.Określenia    podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej   SST są zgodne  z obowiązującymi   odpowiednimi   normami  
i wytycznymi
1.4.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za jakość  ich wykonania  oraz za zgodność  z 
dokumentacja   projektową ,   SST, przepisami  techniczno-budowlanymi,    normami,  zasadami 
wiedzy  i sztuki  budowlanej   oraz poleceniami   Inżyniera
2. Materiały
Wykaz  urządzeń  i materiałów  jest  wyszczególniony   w poszczególnych  DTR producentów  i 
należy je  włączyć  do projektu  wykonawczego.   Producenci  platformy podlegają  
zatwierdzeniu przez  Inżyniera.
Wykonawca   zobowiązany  jest  do uzyskania  akceptacji  proponowanych   materiałów,  
urządzeń  i producentów   przez Inżyniera  i następnie   zachowania  określonych  materiałów,   
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producentów, typów  urządzeń  i rozwiązań  projektowych.
Platformę  należy  zamontować   zgodnie  z obowiązującymi   przepisami,  DTR producenta, 
aktualnymi  wydaniami  polskich  norm wprowadzonymi   do obowiązkowego   stosowania  
oraz normami,  dokumentami   wskazanymi  w dokumentacji  projektowej,   "Warunkami   
technicznymi wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych,    tom IT - Instalacje 
dokumentach, normami,  przepisami,   wymaganiami   dokumentacji   projektowej  oraz sztuką  
budowlana.
Roboty  montażowe  windy  należy  wykonać  w taki sposób, aby jej  działanie  spełniało  
wszelkie wymagania  zawarte  w niniejszym opracowaniu   oraz w przekazanych   
dokumentach.   Przy wykonywaniu   montażu  należy  przestrzegać   wszelkich  zaleceń  oraz 
wykorzystywać   wszystkie informacje  podane  w przekazanych   dokumentach.  W zakres prac 
wykonawcy  wchodzą  w szczególności :
a)   Dostawa  na miejsce  wbudowania  wszelkich  materiałów  i urządzeń,  niezbędnych   do
wykonania  robót  oraz przeprowadzenia   wszelkich  prac towarzyszących   ( w tym dostawa 
wszelkich  materiałów   eksploatacyjnych   potrzebnych  do rozruchu  instalacji),
b)   Zainstalowanie   (montaż)  wszelkich  materiałów   i urządzeń,
c)    Podłączenie   do wszelkich  urządzeń  zasilania  w energie  elektryczna,   sterowania  i 
automatycznej   regulacji,
d)   Przeprowadzenie   wymaganych  prób wraz z udokumentowaniem    ich wyników  
(protokoły odbioru,  wpisy  do dziennika  budowy),
e)   Przeprowadzenie   rozruchu  i jej  regulacji  (doprowadzenie   do osiągnięcia  wymaganych
parametrów  pracy),
f)    Wykonanie  wszelkich  wymaganych   pomiarów  i analiz  oraz przekazanie   protokołów
Inwestorowi,
g)   Przeprowadzenie   odbiorów  wykonanych   prac przez Inwestora  oraz odpowiednie  władze 
i instytucje ,
h)   Dostarczenie   wymaganych,   aktualnych  certyfikatów   zgodności  i atestów, świadectw  
dopuszczenia   do stosowania  w budownictwie   wszystkich zastosowanych   materiałów   i 
urządzeń,
i)    Odpowiednie   zabezpieczenie   miejsca  pracy,
j)   Wykonanie  przejść  i przepustów   instalacyjnych   przez elementy  konstrukcyjne,
oraz ich zabezpieczenie   i uszczelnienie,   
k) Wykonanie  uszczelnień  wszelkich  przejść instalacji  przez elementy  budynku
zgodnie  ze sztuka budowlana,  
l)  Montaż  odpowiednich   elementów  zapobiegających rozprzestrzenianiu    się hałasu  i
drgań  spowodowanych   pracą  instalacji,
mi) Kontrola  istniejących   rzędnych  wysokościowych   oraz kontrola  wymiarów 
podawanych na rysunkach  z wymiarami  występującymi   w naturze,
m) Wykonanie  i przekazanie   Inwestorowi   dokumentacji  powykonawczej :
dokładny  opis wszelkich  instalacji  windy w budynku , szczegółowe   specyfikacje   
zastosowanych   materiałów   i urządzeń, rysunki  powykonawcze   instalacji  (komplet  rzutów  
i schematów),  przedstawiające rzeczywiste  rozmieszczenie   urządzeń, certyfikaty,  atesty,  
aprobaty  techniczne,   dopuszczenia  wszystkich  zastosowanych elementów  instalacji  windy,   
n) Przeprowadzenie   szkolenia  personelu  użytkownika,   wraz z przekazaniem Inwestorowi   
odpowiednich   protokołów   dokumentujących   przeszkolenie,   
p) Opracowanie instrukcji  obsługi  i eksploatacji  urządzenia  wraz z planem  przeglądów  i 
konserwacji  wszystkich  elementów  instalacji,  
q) Zawieszenie   w pomieszczeniu   technicznym,   wykonanego   w sposób trwały
schematu  windy  oraz opisanie  wszystkich  urządzeń,  głównej  armatury  i osprzętu
przy pomocy  szyldów,  
r) Przekazanie   pełnej  listy dostawców  urządzeń  zainstalowanych   w obiekcie  oraz
dostawców  części  zamiennych,   
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s) Gwarancja  prawidłowego   funkcjonowania   windy  i instalacji  w całym  okresie
gwarancyjnym,   przeniesienie   gwarancji  długotrwałej producentów   urządzeń,  
t) Należy zwrócić  szczególną  uwagę  na to, aby w trakcie  prac nie doszło  do
uszkodzenia   ani zanieczyszczenia   montowanych   elementów  windy bądź innych elementów  
budynku.
6.  Kontrola jakości
Wymagania   dla robót montażowych   podano  w punkcie  5 i zgodnie  z wytycznymi 
producentów,
7.  Obmiar robót
Jednostka  obmiarową  jest  kompletnie  zmontowana  winda  osobowa.  Ilość  robót określa  się 
na podstawie  projektu  z uwzględnieniem   zmian zaaprobowanych przez  Inżyniera  i 
sprawdzonych   w naturze.
8.  Odbiór robót
Odbiór  robót następuje  po zakończeniu  montażu  i przeprowadzeniu   prób i ma na celu 
stwierdzenie   czy urządzenie  zostało  wykonane  zgodnie  z projektem,  nadaje  się do 
eksploatacji i osiąga  zakładane  parametry.
Przedmiotem   odbioru jest  winda,  która wyodrębniono  jako  oddzielny  składnik  inwestycji. 
Przy odbiorach  częściowych  należy  sprawdzić:
a)    zgodność  wykonania  z projektem, b)   użycie  właściwych   materiałów,
c)   wykonanie  prawidłowych   połączeń i konstrukcji, Przy odbiorze  końcowym  należy  
sprawdzić:
a)    zgodność  wykonania  z projektem,  DTR, b)    zgodność  wykonania  z WTWiO,
Komisji  odbiorowej  należy przedstawić  następujące   dokumenty:  a) dokumentacja   
techniczna  z naniesionymi   elementami   zmian  i uzupełnieniami  dokonywanymi   w trakcie  
budowy,
b)   dziennik  budowy,
c) protokoły  odbiorów  częściowych   robót zanikających,
d)   protokoły  wykonanych   prób i badań ,
e)    świadectwa  jakości  wydane  przez  dostawców  urządzeń  i materiałów  podlegających
odbiorom  technicznym,   a także  decyzje o dopuszczeniu  do stosowania  w budownictwie, 
f)    instrukcje  obsługi  i dokumentacje   techniczno-ruchowe    urządzeń  zastosowanych   w
windzie,
Ruch  próbny  oraz uruchomienie   platformy śrubowej należy  wykonywać  w uzgodnieniu  z 
Inwestorem   przed dokonaniem   odbioru  końcowego.  Podczas  odbioru końcowego  następuje 
sprawdzenie działania  poszczególnych   urządzeń  i parametrów   roboczych  windy  oraz 
sprawdzenie stosownych   dokumentów.
Z dokonanego   odbioru  należy  sporządzić  protokół  końcowy  z adnotacją  o jakości 
wykonanych   prac z uwzględnieniem   opisów  poszczególnych  parametrów podlegających   
odbiorowi  oraz zgodności  terminów  realizacji.
Protokół  winien  być podpisany  przez  osoby prowadzące  budowę.
Wykonawca   musi zapewnić  po odbiorze  wykwalifikowaną   osobę,  celem przeszkolenia 
personelu  mającego  obsługiwać  sprzęt i urządzenia  windy.
9. Podstawa  płatności
Wynagrodzenie   ryczałtowe,  uwzględniające   wszelkie  dostawy  i prace konieczne  do 
wykonania   montażu  windy w taki sposób,  aby spełniła wymagania   Inwestora  i 
reprezentowała wymagany  standard.
Płaci  się za roboty  wykonane  zgodnie  z wymaganiami  i odebrane  przez Inżyniera.
10. Przepisy związane,
10.1. ustawa  z dnia 7 lipca  1994 roku Prawo  budowlane  (tekst jednolity:   Dz. U. z 2003 roku, 
nr 207, poz. 2016;  z późniejszymi   zmianami,
10.2 rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury   z 12 kwietnia  2002 roku w sprawie  warunków 
technicznych,   jakim  powinny  odpowiadać   budynki  i ich usytuowanie   (Dz. U. nr 75, poz. 
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690 z dnia  15.06.2002  r.),
10.3 Rozporządzenie    Ministra   Spraw  Wewnętrznych    z dnia  3  listopada   1992  roku  w  
sprawie ochrony  przeciwpożarowej    budynków,  innych  obiektów  budowlanych   i terenów,
10.4 Rozporządzenie   Ministra  Spraw Wewnętrznych   z dnia 22 kwietnia  1998 roku w 
sprawie wyrobów  służących  do ochrony  przeciwpożarowej,    które mogą  być wprowadzone   
do obrotu i stosowane  wyłącznie  na podstawie  certyfikatu  zgodności,
10.5 Rozporządzenie   Ministra  Pracy  i Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września   1997 roku w 
sprawie ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa   i higieny  pracy,
10.6 Ustawa  z dnia  16 kwietnia  2003 roku o wyrobach  budowlanych   (Dz. U. 44.92.881)
10.8 Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury   z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny  pracy  podczas  wykonywania   robót budowlanych(Dz.u. 03 47.401),


