Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
1.1.1. Nazwa inwestycji:

Remont pawilonu „C” Wydziału Elektrycznego Politechniki
Częstochowskiej.

1.1.2. Lokalizacja:

42-201 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 17.

1.2.

Rodzaj inwestycji:

roboty budowlane

1.3.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.3.1. Zamawiający:

Politechnika Częstochowska
42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69.

1.3.2. Instytucja finansująca inwestycję:

Politechnika Częstochowska
42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69.

1.3.3. Organ nadzoru budowlanego:

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO

1.3.4. Wykonawca:

po rozstrzygnięciu przetargu.

1.4.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń w pawilonie „C’ Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej przy ulicy Armii Krajowej 17 w Częstochowie.
1.5.

Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę
do realizacji robót.

1.5.1. Dokumentacja techniczna - TIM Architekci S.c.
1.5.2. Przedmiar robót – P.W. „DAFLO-BUD” Dariusz Florjański
1.5.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych
ogólna specyfikacja techniczna
szczegółowa specyfikacja techniczna:
- prace przygotowawcze
- roboty wykończeniowe
1.5.4. Zgodność robót z przedmiarem robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z pzedmiarem robót, dokumentacją kontraktową
i specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według wskazówek zarządzającego realizacją
umowy. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że wskazówki zarządzającego realizacją umowy
wymagają uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

Remont pawilonu „C” Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
ul. Armii Krajowej 17 w Częstochowie
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1.5.5. Określenia podstawowe:
obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie scieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także cześci budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym cześci przedmiotów składających się na całość użytkowa.
robota budowlana - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym służace oczyszczaniu lub gromadzeniu scieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki
teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
aprobata techniczna - wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwy organ — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność
za prowadzoną budowę.
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1.

PROWADZENIE ROBÓT

Remont pawilonu „C” Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
ul. Armii Krajowej 17 w Częstochowie
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2.2. Teren budowy
a) Charakterystyka terenu budowy.
Prace remontowe wykonywane w budynku pawilonu „C” Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej
i w Częstochowie przy ul.Armii Krajowej 17
b) Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach określonych w Umowie,
przekaże wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności wskaże teren
przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o możliwości korzystania z mediów.
c) Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposażenie użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.
Przez cały ten okres urządzenia oraz ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje
obowiązki w tym zakresie.
d) Ochrona własności i urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu
budowy. Ma on obowiązek poinformować Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzenia tych urządzeń
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być
potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania.
e) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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2.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie wystepujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie.
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie pózniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w postaci dokumentacji wykonawczej,
która będzie podlegała zatwierdzeniu przed przystąpieniem do wykonania.
Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni terminów wynikających z umowy i nie może być podstawą do zmiany
terminów umowy oraz wartości robót. Powyższa procedura nie ma wpływu na zmianę harmonogramów
czasowych.
Zmiany prowadzenia prac i nie zmieniające parametrów technicznych tych elementów wynikające z warunków
w zastanej technice budowlanej.
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagana dla ochrony
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny i winień być ubezpieczony z tytułu wszelkich strat spowodowanych pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
f) Stosowanie się do prawa i do innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związany z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
2.3. Dokumenty budowy.
a) Dziennik budowy.
b) Ksiażka obmiaru.
c) Inne dokumenty budowy:
dokumenty wchodzące w skład umowy,
protokół przekazania placu budowy Wykonawcy,
protokoły odbioru robót,
3. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych ze specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiający
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień
i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia, mają moc poleceń Zamawiającego.
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4.1. Zródła pochodzenia materiałów i urządzeń.
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonania robót muszą być zgodne
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wszystkie wymienione tam materiały i urządzenia należy traktować jako elementy wzorcowe, których parametry
techniczne, wizualne, parametry pracy, jak też parametry szczególne wynikające z założeń i wymagań
inwestora, nie mogą podlegać zmianie.
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń.
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one
zgodne z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznych.
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4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.
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Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału niezależnie od Wykonawcy
i na własny koszt, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty
jakości danej partii materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to Zamawiający zleci wykonanie powtórnych lub dodatkowych badań.
Jeżeli powtórne badania potwierdzą zastosowanie przez Wykonawce materiałów niezgodnych z normami
to Wykonawca robót pokryje wszystkie koszty związane z badaniami i pobieraniem próbek.
Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
4.3. Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte
do wbudowania.
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały uznane przez Zmawiającego za niezgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną muszą być
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nieakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie,
były zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili
kiedy zostana użyte.
5. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
6. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu mają zapewnić prawidłową organizację robót.
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7.1. Zapewnienia jakości.
Do obowiazków Wykonawcy należy wykonanie robót zgodnie ze specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiającego.
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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7.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości zastosowanych materiałów.
7.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady - obmiary.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacjami
szczegółowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.
Obmiar robót jest niezbędny do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających,
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni przed tym terminem.
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m].
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia [szt.].
Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch miejsc po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.
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9.1. Odbiory robót.
W zależności od ustaleń Specyfikacji szczegółowej, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na pismie.
Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie
z przedmiarem robót, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
9.1.2. Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez
Wykonawcę pisemnie Inspektorowi nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie, Odbioru końcowego robót
dokona Inspektor nadzoru w obecności Wykonawcy. Odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót ze specyfikacjami szczegółowymi. W toku odbioru końcowego robót.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, Inspektor nadzoru przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru końcowego.
9.1.3. Dokumentacja odbiorowa.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastepujące dokumenty:
specyfikacje uzupełniające lub zamienne,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9.1.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się
w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.2.
9.2. Podstawa płatności – wynagrodzenie ryczałtowe
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10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie
najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej
szczegółowej specyfikacji technicznej.
10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiazany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi
zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003)
wraz z późniejszymi zmianami
3.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z
późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.
Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie
atestów i innych wymaganych świadectw.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Część budowlana
CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
CPV 45410000-4 – Tynkowanie
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej;
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
CPV 45432100-5 – Podkłady, izolacje, podłogi
CPV 45432110-8 - Kładzenie podłóg
CPV 45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
CPV 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych
Wykończenia
CPV 39515410-2 - Rolety
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT l JEGO RODZAJE
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I NORMY
Roboty budowlane w zakresie budynków:
I. B.01.00.00 - CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
II. B.10.00.00 - CPV 45410000-4 -Tynkowanie
III. B.11.00.00 - CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
IV. B.12.00.00 - CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
B.12.10.00 - CPV 45432110-8 - Kładzenie podłóg
B.12.20.00 - CPV 45432210-9 - Wykładanie ścian
V. B.15.00.00 - CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
VI. W.01.00.00 – CPV 39515410-2 - Rolety
1. WSTĘP

Remont pawilonu „C” Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
ul. Armii Krajowej 17 w Częstochowie
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń w segmencie „C” Wydziału Elektrycznego Politechniki
Częstochowskiej w Częstochowie, ul. Armii Krajowej 17.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót jw.
1.3. Przedmiot i zakres prac budowlanych
Prace budowlane związane są z remontem pomieszczeń w segmencie „C” Wydziału Elektrycznego Politechniki
Częstochowskiej w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 17.
Zakres prac obejmuje wykonanie wewnątrz budynku, w wydzielonych pomieszczeniach przeróbki i remontu:
- Demontaż skrzydeł drzwiowych
- Wykucie z murów ościeżnic drzwiowych
- Rozbiórkę okładzin ściennych i podłogowych
- Usunięcie gruzu z budynku
- Wywóz gruzu i innych materiałów z rozbiórki
- Wykucie otworów drzwiowych - poszerzenie
- Zamurowanie otworów drzwiowych
- Wykonanie tynków
- Wykonanie gładzi gipsowych
- Renowacja ścianek drewnianych
- Okładziny filarów, parapetów, osłon grzejnikowych płytą meblową
- Zabudowa karniszy płytą meblową
- Montaż żaluzji okiennych
- Malowanie ścian i sufitów
- Wykonanie posadzki z wykładziny PCV, wraz z przygotowaniem podłoża
- Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami
- Wkonanie lamperii z tapet włoknopodobnych.
Zakres rzeczowy robót zgodnie z przedmiarem robót oraz wskazaniami Inspektora nadzoru:
Rozbiórki – drzwi wraz z ościeżnicami, skucie posadzek, skucie tynków wewnętrznych, wykucie otworów
w ścianach dla otworów drzwiowych
Malowanie - ścian i sufitów,
Okładziny wewnętrzne – lamperia ścian z tkaniny włóknopodobnej, okładziny ścian z płytek
w wyznaczonych pomieszczeniach (fartuchy na ścianach przy umywalkach), obudowa filarów, grzejników,
parapetów płytą meblową
Posadzki – wykładzina PCV wraz z podbudową
Tynkowanie – wykonanie tynków cementowo -wapiennych i gipsowych na istniejących ścianach.
Montaż –montaż drzwi wewnętrznych,
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2.1. Przyjęte materiały.
Materiały i technologie wykonawcze podano w przedmiarze robót i wykonywać zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru. Wszelkie materiały jw. Można zastąpić równoważnymi produktami o takich samych
parametrach estetycznych, funkcjonalnych i technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, świadectwami
dopuszczenia, atestami.
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru.
2.2. Składowanie materiałów
Materiały powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, w warunkach zgodnych z zaleceniami
producenta, odpowiednio zabezpieczone.
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2.3. Zapewnienie jakości
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych,
skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. lub przeterminowanych.
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonywać jedynie przy użyciu sprzętu niewpływającego niekorzystnie na jakość wykonywanych
robót, zgodnego z oferta Wykonawcy oraz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram uwzględniający wszystkie warunki,
w jakich będą wykonywane roboty. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z przedmiarem robót i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.
8. ODBIÓR ROBÓT l JEGO RODZAJE
Roboty winny podlegać następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu, dokonywanym przez Inwestora z udziałem wykonawcy jak w OST – Ogólnej
Specyfikacji Technicznej .
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy – wynagrodzenie ryczałtowe.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT.
I. B.01.01.00 - CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót rozbiórkowych.
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 przedmiarem robót,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Dla robót wg. B.01.00.00 materiały nie występują.
Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń
i maszyn budowlanych.
3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożony gruz, elementy konstrukcji należy umieszczać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz
nadmiernym pyleniem - w sposób niezagrażający innym użytkownikom dróg.
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5.2. Wstęp
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.2.1. Przebieg robót rozbiórkowych
• Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.
Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych.
• Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, i innych elementów wykończenia.
• Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci w rozdzielce zasilającej.
• Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu
prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
• Rozbiórkę posadzek lub ich fragmentów można wykonać ręcznie przy pomocy przecinaków i młotków
lub mechanicznie przez nacięcie warstw posadzkowych piłami tarczowymi, rozdrobnienie przy pomocy młotów
pneumatycznych. W wypadku rozbiórki posadzki na stropie należy precyzyjnie dobrać głębokość cięcia
oraz kucia, tak żeby nie uszkodzić konstrukcji. Materiał z rozbiórki należy opuszczać w dół przenośnikami
lub rynnami, aby możliwie jak najmniej gruzu spadało i obciążało niżej położony strop.
5.2.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami.
Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba zaplanować rozbiórkę, a załogę zapoznać z warunkami
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.
Kierownik robót powinien wskazywać miejsce zrzucania gruzu i wystających części budynku,
miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na stropach,
pomostach i schodach.
Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się swiadectwem dopuszczenia do pracy
na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyżej 2m nad terenem
lub pomostem rusztowania wyposażeni w pasy z lina długosci do 3m, która przywiązuje się do mocnej części
ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.
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• Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki,
opracować harmonogram robót rozbiórkowych, teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
zdemontować istniejące zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczną i oraz wszelkie uzbrojenie.
• Należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień
zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki.
Na podstawie oględzin ustala się kolejność robót i sposoby ich wykonania.
• Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zależności od warunków i rozmiarów rozbiórki
oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany.
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na:
- ręczne,
- mechaniczne (młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu, urządzeniami
rozpierającymi itp.)
- przy użyciu materiałów wybuchowych.
Wyklucza się zastosowanie metody rozbiórki przy użyciu materiałów wybuchowych w w/w obiekcie
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Zabronione jest m.in.:
wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h), - nie dotyczy
zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki.
Ponadto:
Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, należy zabezpieczyć przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
Specyfikacji, normach i instrukcjach .
7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty winny być wykonane zgodnie z SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy – wynagrodzenie ryczałtowe.
10. NORMY l PRZEPISY ZWIĄZANE.

(3)
(4)
(5)
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(2)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom l Budownictwo ogólne.
Arkady 1988 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. K.W.P. BudErgon Sp. z o.o., Warszawa 1993.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
l ODBIORU ROBÓT.
II. B.11.00.00 - CPV 45410000-4 - Tynkowanie
1.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
B.11.01.00 Tynki wewnętrzne
B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
B.11.01.02 Suche tynki
B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne.
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 SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
2.

MATERIAŁY.

Strona

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Remont pawilonu „C” Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
ul. Armii Krajowej 17 w Częstochowie
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujące normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
• piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
• piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
• piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Materiały do suchych tynków.
2.4.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.4.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczności.
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5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
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5.2. Przygotowanie podłoży.
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
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
lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych.
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowowapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych
na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych
do podłoża. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami
przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie
spoczywały bezpośrednio na podłodze, ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między
podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą
gipsową.
5.5. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI I ODBIORU.
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin,
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
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6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje
w sposób podany w obowiązującej normie.
6.2. Płyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.
6.3. Płyty meblowe
Płyta winna być w jednym kawałku, bez widocznych krawędzi cięcia, krawędź zabezpieczona i wykończona
taśmą meblową w kolorze płyty.
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7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć woda.
8.2. Odbiór tynków.
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej –
nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3mm na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
–
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
–
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
–
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających
z podłoża, pleśni itp.,
–
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór suchych tynków.
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy – wynagrodzenie ryczałtowe.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
[4] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
[5] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
[6] PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
III. SST–B-11 CPV - 45421100-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI I ŚLUSARKI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki drzwiowej, dla zadania pt.: „Remont pawilonu
„C” Wydziału Elektrycznego, Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, przy ul. Armii Krajowej 17”.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
1.3.1. Montaż drzwi z ościeżnicą regulowaną
1.4. Szczegółowy zakres i ilości wg przedmiaru i zestawień na rysunkach
2.MATERIAŁY :
2.1. Stolarka drewniana i drewnopodobna
2.1.1. Zestawienie stolarki drzwiowej zgodnie z przedmiarem robót.
- Drzwi wewnętrzne, pełne z regulowaną ościeżnicą – o wym. 90x200cm.
- ościeżnice obejmujące ścianę w okleinie
- płyta pełna
- zamki z wkładką patentową
- klamki i szyldy kolor złoty
- kolor i wzór : okleina drewnopodobna odporna na uszkodzenia typu HPL lub CPL HQ 0,7, kolor buk
2.2. Podokiennk wewnętrzny prefabrykowany.z płyty meblowej
3. SPRZĘT
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża,
ościeże należy naprawić i oczyścić.
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
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Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli poniżej.
Liczba punktów
Zamocowań
4
6
8
6
8
10

Rozmieszczenie punktów zamocowań
w nadprożu i progu
na stojaka
nie mocuje się
po 2
po 2
po 2
po 3
po 2
Nie mocuje się
po 3
po 1
po 3
po 2
po 3
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5.1.2. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy
kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż
3mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między
ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.08.00.00.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć
przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą, a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. – nie dotyczy
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy,
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Wymiary zewnętrzne (cm)
wysokość
szerokość
Do 150
do 150
150±200
Powyżej 200
Powyżej 150
Do 150
150±200
powyżej 200
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Przypuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek
okien
drzwi
Luzy między skrzydłami
+2
+2
6. Odbiór wykonania osadzenia stolarki
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór
osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży.
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wskazywać luzów w miejscach połączeń z murem .
Odchylenie ościeżnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm na 1 metr ościeżnicy,
nie więcej jednak jak 3mm na całą ościeżnicę.
Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogą być większe niż.3mm.
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać
ponad powierzchnię .
Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowić również wszelkie uszkodzenia mechaniczne
ościeżnic, ramiaków i okuć .
Szkło nie powinno zniekształcać obrazu i mieć wad na powierzchni.
Zestawy termoizolacyjne powinny mieć wewnętrzne oznaczenia techniczne.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8.
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10. NORMY:
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają:
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty
ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,
2. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi
balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Ośrodek
Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1988 r.
3. Instrukcje producentów stolarki drewnianej
4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3)
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne
8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania
11. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien
12. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9.
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13. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza
14. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb
15. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
18. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
19. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
IV. B.12.00.00 – CPV- 45432210-9 - Wykładanie ścian i sufitów
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót okładzinowych i wykładzinowych z płyt meblowych. okleina drewnopodobna, odporna na
uszkodzenia np. HPL lub CPL HQ, dla zadania pt: „Remont pawilonu „C” Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej, ul. Armii Krajowej 17, w Częstochowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres opracowania obejmuje wymagania właściwości materiałów, wymagania i sposoby oceny podłoży,
wykonanie okładzin i wykładzin wewnętrznych, a także odbiory robót okładzinowych i wykładzinowych.
Zakres robót :
a) wykonanie okładzin ścian z okleina drewnopodobna, odporna na uszkodzenia np. HPL lub CPL HQ,
w kolorach według wskazań Inwestora.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 1.
2. MATERIAŁY
2.1. Obudowa filarów, grzejników, parapetów i karniszy
płyta meblowa oklejona listwą PCV o grubości 2 mm
okleina drewnopodobna, odporna na uszkodzenia np. HPL lub CPL HQ
kolor i wzór drewna : zbliżone do NCS S 4050-Y70R
sposób wykonania, wymiary, kolorystyka i rodzaj zastosowanych materiałów zgodna z już
istniejącymi rozwiązaniami
o karnisz o szer. około : 17cm
o osłony grzejnikowe z pozostawieniem górnej i dolnej szczeliny dla cyrkulacji powietrza, wys.
około : 60cm
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Do wykonywania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płyt,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- wkładki dystansowe,
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- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYKONANIE OKŁADZIN – fliarów, osłona grzejników i karniszy
o obudowa słupów i filarków międzyokiennych na całą wysokość

5.1.1. Podłoża pod okładzinę
- Podłożem pod okładziny mocowane na konstrukcji systemowej lub bezpośrednio do podłoża, winno byś
równe, czyste bez widocznych spękań tynku i zagrzybień.
5.1.2. Płyty na wymiar
Płyty winny być docięte na wymiar, możliwie w jednym kawałku i wykończone taśmą meblową.
5.2. OKŁADZINY ŚCIAN PŁYTĄ MEBLOWĄ
Okładziny ścian, filarów, obudowa grzejników, obudowa karniszy.
a) podłoże pod obudowę filarów i parapetów winno być gładkie i równe
b) okładzina winna być wykonana z jednego elementu, unikać wykonania połączeń na prostych odcinkach.
c) okładzinę przykręcić bezpośrednio do ściany lub parapetu
d) obudowy grzejników i karniszy wykonać na lekkiej konstrukcji mocowanej do ściany.
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6.1. Kontrola wykonania okładziny
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary),
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez
dostawców,
- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:
- przyczepności okładziny, do ściany lub konstrukcji nośnej,
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno
przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2 mm na całej
długości łaty),
- prawidłowości przebiegu spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do 1 mm,
6.2. Kontrola wykonania wykładziny
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując okładziny z projektem przez
oględziny i pomiary,
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez
dostawców,
- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:
- przyczepności okładziny do ściany lub konstrukcji nośnej,
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- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być większe niż
3 mm na całej długości łaty),
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm,
6.3. Płyty meblowe
Płyta winna być w jednym kawałku, bez widocznych krawędzi cięcia, krawędź zabezpieczona i wykończona
taśmą meblową w kolorze płyty.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Okładziny płaszczyzn panelami oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiście obłożonych
powierzchni.
8. ODBIÓR OKŁADZIN I WYKŁADZIN
Odbiór gotowych okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania
z zamówieniem, którego przedmiot określają przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac tynkowych i wyrównawczych dla posadzek. W przypadku braku specyfikacji technicznej
można uznać, że warunki techniczne wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za
standardowe w niniejszych wytycznych. Zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na
podstawie porównania wyników badań kontrolnych:
- Wygląd zewnętrzny
- Związanie posadzki z podkładem
- Prawidłowość powierzchni
- Szczelność ułożenia elementów posadzki
- Prostolinijność krawędzi
- Wykończenie posadzki
- W pomieszczeniach powinna być wykonana z materiałów tego samego rodzaju na całej powiezchni .
- Posadzki układane na klejach muszą być dokładnie związane całą powierzchnią z podłożem.
- Powierzchnia posadzki musi być równa i pozioma. Okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeśli
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny,
okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9.
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 oblicowanych i wyłożonych powierzchni ścian i sufitów według
ceny jednostkowej, która obejmuje:
Przygotowanie podłoża, sortowanie, dopasowanie i ułożenie paneli na ścianie lub konstrukcji nośnej z
obrobieniem wnęk i ościeży oraz oczyszczenie licowanych ścian i sufitów.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
IV A. B.12.10.00 - CPV 45432110-8 - Kładzenie podłóg
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru podłóg i izolacji posadzek dla zadania pt: „Remont pawilonu „C” Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 17 w Częstochowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa pecyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
1.3.1. Posadzka na gruncie
• podkład gruntujący
• wykładzina PCV
• wykładzina z płytek gresowych
Szczegółowy zakres prac, wg przedmiaru robót.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
1.5. Terminy idefinicje
Podłoga - wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe.
Konstrukcja podłogi - układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej,
wygładzającej, podkładu podłogowego i posadzki. W zależności od rodzaju pomieszczenia i obciążeń
użytkowych konstrukcję podłogi stanowi układ wybrany z wymienionych wyżej izolacji i warstw.
Podłoże - element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga.
Warstwa rozdzielcza – warstwa uniemożliwiająca kontakt między podkładem i podłożem.
Warstwa adhezyjna - warstwa zwiększająca przyczepność podkładu do podłoża.
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów
powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów.
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podkładu przed
ułożeniem posadzki.
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2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne" pkt 2.
2.1. Podłogi
Płytki gressowe, antypoślizgowe o wym. 30x30cm
Wykładzina PCV zgrzewana
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4.
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5.1. Warunki wykonania i kontrola izolacji podłogowych cieplnych i przeciwdźwiękowych
Izolacje podłogowe należy wykonywać jedynie na podłożach, których prawidłowość przygotowania została
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokołem z odbioru przejściowego.
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno wykazywać wilgotność nie większą niż 3%,
a dopuszczalne zagłębienia w powierzchni podłoża nie powinny przekraczać 5 mm.
Sposób wykonania izolacji podłogowych powinien być zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania izolacji podłogowych są następujące:
• temperatura powietrza podczas prac zabezpieczających powinna wynosić od 5 °C do 25 °C,
• wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania należy chronić przed zawilgoceniem,
• rodzaje i grubość izolacji cieplnych lub przeciwdźwiękowych powinny byćpodane w projekcie podłogi,
• izolacja cieplna i przeciwdźwiękową powinny być wykonywane z wyrobóww stanie powietrzno-suchym,
• izolacja cieplna i przeciwdźwiękową w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w taki
sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych; izolacje układane z płyt powinny
być układane na spoinę mijaną,
• ułożona warstwa izolacji powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami
i zawilgoceniem,
• należy unikać łączenia wyrobów styropianowych z materiałami wydzielającymi substancje organiczne,
które rozpuszczają polistyren.
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
5.2. Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podłóg
Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne należy wykonywać jedynie na podłożach lub podkładach
podłogowych, których prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy
lub dołączonym protokołem odbioru podłoża lub podkładu.
Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny być trwałe, równe, bez wgłębień,
wypukłości i pęknięć, czyste i odpylone, bez ostrych krawędzi.
Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien być zgodny z opisem podanym
w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych
są następujące:
• izolacje powinny w sposób ciągły i szczelny zabezpieczać podłogę przed działaniem wody lub pary wodnej,
• izolacje powinny ściśle przylegać do chronionego podłoża, a ich powierzchnia owinna być równa,
bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,
• izolacje przeciwwilgociowe powinny być umieszczane w konstrukcji podłogi od strony działania wody,
a izolacje parochronne od strony działania pary wodnej.
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna
wynosić:
• powyżej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco oraz
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w przypadku izolacji z wyrobów polimerowo-cementowych,
• powyżej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych rozpuszczalnikowych,
• od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobów z żywic syntetycznychi folii z tworzyw sztucznych.
Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
5.3. Warunki wykonania i kontroli podkładów podłogowych
Podkłady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgodnie
z projektem. W projekcie powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, sposób jego
ułożenia (np. związany z podłożem lub niezwiązany, na izolacji cieplnej itp.) oraz układ szczelin i inne
szczegóły (np. cokoły, odwodnienie itp.).
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania podkładów cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej,
są następujące:
• grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm,
• grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm,
• grubość podkładu „pływającego" na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału ściśliwego
(np. wełny mineralnej) nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobów sztywnych
(np. sztywnego styropianu) nie niniejsza niż 35 mm,
• w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne,
przeciwskurczowe, cokoły, spadki,
• szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy fundamentach
urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie
różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 mm do 12 mm,
• szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie,
• szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających:
• 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym,
• 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych,
• 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,
• 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach,
• temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po
wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 °C,
• zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z opisem zawartym w projekcie,
• zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu,
między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego
lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu,
• w świeżym pokładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokość od 1/3 do ½
grubości podkładu,
• w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany,
• podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą, lub zgodną
z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm; odchylenie powierzchni podkładu od
płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub
szerokości pomieszczenia.
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
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6.1.1. Kontrola i badania podłoża pod izolacje podłogi
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, czystości,
zawilgocenia,
• sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych,
• sprawdzenie wytrzymałości betonu podłoża metodami nieniszczącymi.
Wyniki kontroli podłoża powinny być zamieszczone w dzienniku budowy.
6.1.2. Kontrola i badania izolacji podłogowych
Odbiór izolacji podłogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdźwię-kowych powinien następować
po określonym w projekcie czasie od wykonania izolacji.
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji podłogowych obejmuje:
• wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdźwiękowej; warstwa izolacji powinna równomiernie pokryć
powierzchnię stropu, a styki wyrobów izolacyjnych powinny do siebie przylegać;
niedopuszczalne jest występowanie ubytków w warstwie izolacyjnej; wykończenie izolacji przy ścianie
powinno objąć projektowany podkład betonowy pod posadzkę,
• wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna być ciągła,
równa, bez zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacjapowinna przylegać do podłoża,
• wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna być ciągła i powinna przylegać do podłoża,
• sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej przez dotyk palcem; izolacja nie może być
zawilgocona,
• wizualne sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia szczegółów
uszczelnień; izolacja nie może mieć pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejonych zakładów.
6.1.3. Kontrola i badania podkładów pod posadzki
Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem
do wykonywania robót posadzkowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrową łatę,
• sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości
i spadków należy wykonać z dokładnością do l mm,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości szczelin
oraz wysokości cokołów,
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, z których podkład
został wykonany, metodami nieniszczącymi.
6.1.4. Kontrola posadzek z paneli podlegają sprawdzeniu :
- Wygląd zewnętrzny
- Związanie posadzki z podkładem
- Prawidłowość powierzchni
- Szczelność ułożenia elementów posadzki
- Prostolinijność krawędzi
- Wykończenie posadzki
- Na całej sali posadzka powinna być wykonana z materiałów tego samego rodzaju .
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Posadzki układane na klejach muszą być dokładnie związane całą powierzchnią z podłożem
Powierzchnia posadzki musi być równa i pozioma . Prześwit między łatą długości 2m przyłożoną
w dowolnym miejscu nie powinien wynosić więcej niż.1mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2.Jednostka i zasady obmiarowania
Posadzki oblicza się w metrach kwadratowych
Zasady przedmiarowania
1. Podłoża betonowe i murarskie oraz podłoża z materiałów sypkich oblicza się w metrach sześciennych.
Kubaturę podłoży oblicza się jako iloczyn ich powierzchni i grubości.
Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia.
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów pieców
itp. większe od 0,25 m2.
2. Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające oblicza się w metrach
kwadratowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Remont pawilonu „C” Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
ul. Armii Krajowej 17 w Częstochowie
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PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacja i określenie środowisk
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze
PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych.
PN-B-11202 październik 1996 - Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne
PN-B-11208 grudzień 1996- Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych

Marzec 2018

Opracował: Dariusz Florjański
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
l ODBIORU ROBÓT
V. B.15.00.00 - CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
następujących robót malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynków.
B.15.03.00 Malowanie podłoży gipsowych
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 przedmiarem robót,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatna do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mięć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolita 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,
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
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Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajność – 6–8 m2/dm3
– czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
– wydajność – 6–10 m2/dm3
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną woda
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. TRANSPORT
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy
odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawa cementowo-wapienna.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
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Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie
może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.
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5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego samego rodzaju
z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mięć barwę jednolita zgodna ze wzorcem,
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczę, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć
jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie
i wykonać powtórnie.
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Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa
cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego nateżenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy – wynagrodzenie ryczałtowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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ul. Armii Krajowej 17 w Częstochowie
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[1] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
[4] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
[5] PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
[6] PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
[7] PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
[8] PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
[9] PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
l ODBIORU ROBÓT
VI. W.01.00.00 - CPV 3951510-2 – rolety
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z montażem rolet dla zadania pt: „Remont pawilonu „C” Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej, ul. Armii Krajowej 17 w Częsrochowie”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót wymienionych w pkt 1.1.
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokonania oględzin obiektu i zapoznania się
z zakresem robót.
1.4.Określenia podstawowe:
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi normami,
sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Rolety materiałowe w prowadnicach - przed montażem kolor uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
Kolor może być różny dla poszczególnych pomieszczeń.
Montaż do okien.
Regulacja wysokości za pomocą samohamującego mechanizmu łańcuszkowego pozwalającego na zatrzymanie
rolety w dowolnym miejscu.
Wyposażenie w belkę obciążającą.
Wykaz rolet zgodnie z przedmiarem robót i wskazaniami Inwestora.
UWAGA: Ofertę z wyceną wykonania zadania należy oprzeć na własnych pomiarach i przeprowadzonej wizji
w budynku, przy uwzględnieniu wszystkich materiałów i czynności niezbędnych do realizacji zadania. Przed
produkcją rolet należy dokonać pomiarów z natury.
3. SPRZĘT:
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe podczas
realizacji i jest zobowiązany do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt.
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4. TRANSPORT
Dopuszcza się dowolny rodzaj transportu.
Remont pawilonu „C” Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
ul. Armii Krajowej 17 w Częstochowie
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5. WYKONANIE
Montaż rolet należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI
W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego
stosowania, stosowane mogą być wyroby:
a) Uznane przez Komisję Europejską za mające duże znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Wyroby te muszą posiadać oznakowanie „CE” oznaczające, że dla takiego wyrobu dokonano oceny jego
zgodności z odpowiednimi dokumentami odniesienia, którymi mogą być:
- zharmonizowane normy europejskie (hEN),
- europejskie aprobaty techniczne EAT),
- krajowe specyfikacje techniczne państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznane przez Komisję Europejską za zgodne z wymaganiami podstawowymi (KTS).
b) Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Wyroby te muszą posiadać
oznakowanie „CE”, „B lub B z ramką (dla wyrobów regionalnych), oznaczające, czy wyrób ten spełnia
wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentów odniesienia, którymi mogą być:
- Polska Norma dotycząca wyrobu, wydania zgodnie z ustawą o normalizacji z 12 września 2002 roku
(Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z późn. zm.),
- Krajowa aprobata techniczna (kAT) wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497).
- Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrób regionalny, wydana zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru
budowlanego, na wniosek producenta wyrobu.
7. OBMIAR ROBÓT
W m2 . Zakres ilościowy robót określony jest w przedmiarze robót. W przypadku stwierdzenia konieczności
wykonania robót nie ujętych w przedmiarze i w STWiOR, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości –
należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.
UWAGA! Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który określa jedynie minimalny zakres
robót. Wycena robót powinna opierać się na opisie robót, przeprowadzonej wizji w budynku i z uwzględnieniem
wszelkich niezbędnych czynności oraz nakładów niezbędnych do wykonania zadania.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór końcowy może być dokonany po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Do zgłoszenia należy
dołączyć dokumenty dopuszczające wszystkie zastosowane materiały do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.).
9. POSTAWA PŁATNOŚCI

BRAK

Remont pawilonu „C” Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
ul. Armii Krajowej 17 w Częstochowie
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10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA -
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Zasady płatności – zgodnie z umową.
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