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ST-ZB - WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
1.WSTĘP
1.0.
Informacja ogólna.
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisanymi w „Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”, którą sklasyfikowano na podstawie
Wspólnego Słownika Zamówień, którego stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr
2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)” określa zasady
postępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w skład
których wchodzą niżej wymienione kategorie prac:
I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV: 45.20.00.00-9) w skład
których wchodzą:
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV: 45.21.23.504),
II. Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8)
a w tym:
Prace konserwatorskie przy elementach: detalach tynkowych, elementach kamiennych,
elementach metalowych i inne.
Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem
interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla
potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem
chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych powinny być
zgodne z „Ogólną Specyfikacją Techniczną”
1.1.Nazwa zamówienia
PRZEBUDOWA I REMONT TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU
1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest: PRZEBUDOWA
SENATORSKĄ NA WAWELU, a w tym:

I

REMONT

TOALET POD

BASZTĄ

Przyziemie:
- wyburzenie i budowa nowych ścian działowych wg. rys. ARCH.01; projekt przewiduje
usunięcie większości ścian działowych w obrębie istniejących toalet i budowę nowych
w technologii lekkiej. Przewiduje się korektę położenia tylnej ściany toalet dla zapewnienie
szerokości korytarza wymaganej przepisami.
- skucie i wymiana istniejącej posadzki na płyty gresowe lub kamienne wg. rys. ARCH.03;
- wymiana istniejących drzwi zewnętrznych wejściowych do toalet publicznych na drzwi
jednoskrzydłowe, szerokość dostosowana do obowiązujących przepisów wg. rys. ARCH.20
- demontaż istniejących drzwi wewnętrznych oraz montaż nowych wg. Projektu rys. ARCH.01 i
ARCH. 20
- wymiana istniejących okien w poziomie przyziemia wg. rys. ARCH.01 i ARCH.21;
- demontaż istniejącego sufitu oraz wykonanie nowego sufitu wg. rys. ARCH.02;
- wymiana istniejącej instalacji sanitarnej wg. projektu branży sanitarnej;
- wymiana istniejącej instalacji elektrycznej wg. projektu branży elektrycznej;
- naprawa i wzmocnienie ścian zewn. ceglanych wg. projektu branży konstrukcyjnej;
- remont budowlano – konserwatorski elewacji
- prace konstrukcyjne
I inne
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1.3.Informacje o terenie budowy
a) prace prowadzone będą na terenie objętym ścisłą ochroną konserwatorską, w obszarze
funkcjonującego muzeum
b) transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn bud. nie mogą stanowić utrudnienia ani
zagrożenia dla eksploatacji i użytkowanie obiektu.
c) z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo obiektów muzeum i kościoła w godzinach
odprawianie nabożeństw oraz innych uroczystości należy ograniczyć emisję hałasu, a w
razie potrzeby wstrzymać na czas tych uroczystości prace.
d) teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych;
sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami muzeum
e) na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia
podziemnego i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym
f) gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy
wywozić na bieżąco z uwagi na brak miejsca na składowanie,
g) wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie
winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia,
h) Inwestor udostępnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji
zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne
podłączenia do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy, natomiast kable,
przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt,
i) Wykonawca zapewni urządzi szatnię z węzłem sanitarnym, w własnym zakresie
j) Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych
ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz
k) Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone
do stanu pierwotnego
l) Na terenie budowy obowiązuje całkowity zakaz palenia
m) Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli muzeum na
wprowadzeniu. Będzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym terenie. W kosztach
realizacji należy uwzględnić utrudniony transport materiałów z tereny ulicy na plac budowy.
Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając składowania
wokół dużych ilości nie wbudowanych materiałów
n) Nie ma możliwości prowadzenia prac w dni świąteczne oraz w czasie uroczystości.
Rusztowania i plac budowy powinien być na te dni zabezpieczony przed dostępem osób z
zewnątrz
o) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który powinien przewidywać
wyprzedzająco wykonanie prac badawczych
p) Wykonawca ma obowiązek każdorazowego sporządzania protokołów (obowiązujących na
Wawelu) na stanowiskach prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych (takich jak:
lutowanie, spawanie i cięcie elektryczne wzgl. gazowe) - "Protokoły zabezpieczenia prac
pożarowo niebezpiecznych
1.4.Organizacja robót budowlanych
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.
Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz
przedstawicieli muzeum.
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy
w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac
budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.
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1.5 . Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Roboty budowlane
:
45000000-7
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262522-6 Roboty murarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421131-1 Instalowanie drzwi
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynków
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45261320-3 Kładzenie rynien
45261213-0 Kładzenie dachów metalowych
45442180-2 Powtórne malowanie
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45262210-6 Fundamentowanie
45262211-3 Wbijanie pali
1.6.Określenia podstawowe
a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.
b). Inspektor Nadzoru – osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego w myśl przepisów
„Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodności z
dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej
c). Zamawiający – Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 8,
31-001 Kraków
d). Inwestor Bezpośredni – Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 8,
31-001 Kraków
a). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę
przedmiotu zadania.
b). Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
c). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
d). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
e). Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej
f). Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi
zmianami).
g). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
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h). Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
i). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.

po

j). Nadzór konserwatorski – Konserwator Zabytków Wzgórza Wawelskiego, wykonujący
funkcje organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków.
2. WYMAGANIA OGÓLNE
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych” odnoszą się do
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach prac budowlano – konserwatorskich
zawiązanych z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ NA
WAWELU
a) Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe (uprawnienia budowlane do
pełnienia samodzielnych funkcji w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej
określone przepisami Prawa budowlanego) oraz być członkiem właściwej Izby samorządu
zawodowego. Ponadto, musi posiadać uprawnienia i doświadczenie, o których mowa w przepisie
art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia
23.07.2003 r. lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów
b) Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny
całości prac musi posiadać wykształcenie i doświadczenia zawodowe uprawniające go do
wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, określone w przepisie art. 37a
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.
lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
c) Prace związane z wymianą poszczególnych instalacji musi prowadzić osoba
niezbędne w tym zakresie uprawnienia

posiadające

d) .W trakcie realizacji zadania, należy przewidzieć jedno miesięczną przerwę w wykonywaniu

jakichkolwiek robót . W tym czasie zamawiający przeprowadzi własnym staraniem i na własny
koszt badania archeologiczne. Przerwę należy zaplanować po rozebraniu wszystkich ścian
działowych i posadzki wraz z ewentualną płytą . Na czas prowadzenia robót archeologicznych.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości pracy Kierownika Budowy. Wszelkie
działanie archeologów Zamawiający będzie uzgadniał z Kierownikiem Budowy. W przypadku
wystąpienia takiej konieczności Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie dodatkowych prac
zabezpieczających wykopy. Ewentualne wywiezienie materiałów z wykopów lub zasypanie
wykopów będzie rozliczone w ramach zwiększenia obmiarów prac planowanych do wykonania w
ramach zadania .
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
a) Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i
rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonym projekcie, spełniać postawione w nim
wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej
przez Wykonawcę z Konserwatorem Zabytków Wzgórza Wawelskiego. Wszelkie zmiany
materiałów i technologii muszą być ponownie uzgadniane przez Wykonawcę z
Konserwatorem Zabytków Wzgórza Wawelskiego.
c) Wszystkie materiały, winien zapewnić Wykonawca (koszt należy uwzględnić w ofercie),
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d) W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisku,
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i
urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła
nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli
wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora i
nadzór konserwatorski rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora i
nadzoru konserwatorskiego.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
a) dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki
lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie
obiektu, ruch turystyczny, obciążenie na grunt z reliktami.
b) ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej architektury
znajdujące się w obrębie placu budowy
c) W cenie ofertowej należy przewidzieć nakłady związane z zabezpieczeniem przy pracach
transportowych elementów zabytkowych, dróg, schodów i innych.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz obiektów na terenie obiektu.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości warunkom dopuszczającym ruch pojazdów wokół obiektu. W
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przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektor Nadzoru , nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia,
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów
i sprzętu na i z terenu Robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz obiektów
na Wzgórzu Wawelskim.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, określonym
przez uwarunkowania panujące na terenie obiektu, nie mogą być użyte przez Wykonawcę
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
• Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają:
o PROJEKT BUDOWLANY „PRZEBUDOWA I REMONT TOALET POD BASZTĄ
SENATORSKĄ NA WAWELU” opracowany przez Sławomira Pankiewicza; 31-215
Kraków, ul. Biała 8a/2 z zespołem z 07. 2076r
o Pozwolenie na Budowę,
o Pozwolenie Konserwatorskie
• .
• Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem
Konserwatora Zabytków Wzgórza Wawelskiego w Krakowie, przedstawicieli inwestora i
użytkownika, pod kątem zgodności z dokumentacją techn., prawidłowości wykonania,
zgodności z zasadami sztuki bud. i konserwatorskiej, normami określającymi warunki
wykonania i odbioru robót bud. jak również warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji
o pozwoleniu na budowę.
• Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztuką budowlaną.
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami określającymi warunki
wykonania i odbioru robót,
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac,
• Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Inwestora,
a także nadzorowi autorskiemu projektantów
6.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową
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Podstawą wyceny robót i prac konserwatorskich jest „
• PROJEKT BUDOWLANY „PRZEBUDOWA I REMONT TOALET POD BASZTĄ
SENATORSKĄ NA WAWELU” opracowany przez Sławomira Pankiewicza; 31-215
Kraków, ul. Biała 8a/2 z zespołem z 07. 2017r,
• Pozwolenie na Budowę,
• Pozwolenie Konserwatorskie
• Przedmiar robót
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną
Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowiązujących,
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.
6.2 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania nadzoru
konserwatorskiego, oraz inwestora bezpośredniego, kierowane będą do Wykonawcy za
pośrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje
Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a także w normach i
wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru konserwatorskiego. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
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inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
7.1 Pobranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru i nadzór konserwatorski
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych
przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
7.2 Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
7.3 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające
atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną
odrzucone.
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8.1 DOKUMENTY BUDOWY
8.2 Dziennik budowy
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inspektra. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót,
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i
końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadził,
- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne
istotne informacje o przebiegu robót,
- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora
do ustosunkowania się.
8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora.
8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach
następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
8.5 Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Prac wykonywane będą w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ.
10.ODBIORY
a) Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Inwestora, a także nadzorowi autorskiemu projektantów
b) Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem
Konserwatora Zabytków Wzgórza Wawelskiego, przedstawicieli inwestora i użytkownika,
pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania, zgodności z
zasadami sztuki bud. i normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz
warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę.
10.1 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 dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
10.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
10.3 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 stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt.
„Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora, użytkownika, nadzoru
konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
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10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
specyfikacje techniczne,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i księgi obmiaru,
protokołu odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru
instalacji
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie,
atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- dokumentacja z prac konserwatorskich
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
10.5 Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.
11.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, winny być rozliczane wg
obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak
w przedmiarze robót.
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w
kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.
12.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały
i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia
przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót a w szczególności:
a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie
obiekty i drogi montażowe.
e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.
f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.
g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji
placu budowy.
14.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a). utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej
b). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
h). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
i). środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożarów
- hałasem.
15.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w
ilości niezbędnej na dany dzień pracy
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Przetrzymywanie materiałów łatwopalnych na terenie budowy po zakończeniu pracy jest
niedopuszczalne.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
16.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne
(zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
17.OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

18.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
19.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
20.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
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a)

Specyfikacja techniczna dla zadania PRZEBUDOWA
BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU

b)

PROJEKT BUDOWLANY „PRZEBUDOWA I REMONT TOALET POD BASZTĄ
SENATORSKĄ NA WAWELU” opracowany przez Sławomira Pankiewicza; 31-215
Kraków, ul. Biała 8a/2 z zespołem z 07. 2017r

b)

I

REMONT

TOALET POD

umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót

c)

Decyzja o „Pozwoleniu na Budowę”

d)

Zezwolenie konserwatorskie

e)

Przedmiar robót

f)

Normy

g)

aprobaty techniczne

h)

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia:
1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach
4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji
zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz.U. nr 66, poz. 436).
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych
przepisów BHP.
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162
poz.1568)
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.
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SST-B02 – ROBOTY ŻELBETOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH
SST-B01 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

„PRZEBUDOWA I REMONT TOALET POD BASZTĄ
SENATORSKĄ NA WAWELU”

CVP 45000000-7
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających
standard i jakość wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę
prawidłowości wykonania robót związanych z „PRZEBUDOWĄ I REMONTEM TOALET POD
BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU” .
1.2. Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z
zagospodarowaniem placu budowy, a w szczególności:
- zabezpieczenie terenu budowy
- oświetlenie placu budowy
- przyłączenie mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, energia elektryczna,
łączność)
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych
- wyznaczenie i zabezpieczenie dróg, wejść i przejść
- urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów
- zorganizowanie ochrony przeciwpożarowej i doraźnej pomocy medycznej
- zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją prowadzonych robót
budowlanych, w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych
dla środowiska
2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń zostały podane w ST-ZB „Wymagania
ogólne”.
Podstawowymi materiałami i urządzeniami niezbędnymi do zagospodarowania placu budowy
są:
- elementy ogrodzenia
- materiały do wykonania daszków ochronnych
- barierki i taśmy służące do wygradzania
- siatki zabezpieczające
- środki ochrony przeciwpożarowej takie jak: gaśnice, koce itp.
- elementy oznakowania terenu budowy, dróg, znaki BHP i ppoż.
Wszystkie wyroby i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz
spełniać wymagania określone przepisami prawa i przedmiotowymi normami.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Podstawowy sprzęt niezbędny do zagospodarowania placu budowy to:
- samochody: dostawcze
- betoniarki
- elektronarzędzia
Wykorzystywany do robót sprzęt musi być w pełni sprawny, spełniać wymagania określone
przepisami prawa i przedmiotowymi normami a także posiadać aktualne dokumenty
dopuszczające dany sprzęt do użytkowania i eksploatacji.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Planując środki transportu oraz organizację ruchu na terenie budowy Wykonawca musi
uwzględnić ograniczenia wynikające z lokalizacji budowy na terenie Wzgórza Wawelskiego a
także stan techniczny ulic, prowadzącej na teren Zamku Królewskiego.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Przed przystąpieniem do prac związanych z zagospodarowaniem placu budowy Wykonawca
przygotuje projekt zagospodarowania terenu. Projekt zostanie opracowany w oparciu o
wytyczne przekazane przez Zamawiającego określające lokalizację zaplecza, miejsca poboru
wody, przyłącza energetycznego, odprowadzenia ścieków, organizację ruchu. Projekt, przed
realizacją, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Za prawidłowe wykonanie prac
odpowiada kierownik budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI
W celu sprawdzenia poprawności wykonania instalacji lub montażu urządzeń Wykonawca
przeprowadzi niezbędne badania i pomiary. Wyniki kontroli zostaną przedstawione w trakcie
odbioru.
7. ODBIÓR ROBÓT
Prace związane z przygotowaniem placu budowy podlegają odbiorowi przez inspektorów
nadzoru. Zakres odbiorów obejmuje: stwierdzenie wykonania prac zgodnie z zatwierdzonym
projektem zagospodarowania terenu, prawidłowe wykonanie instalacji i ich przyłączy.
Potwierdzenie należytego wykonania robót następuje wpisem do dziennika budowy.
8. WYNAGRODZENIE
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty związane z
zagospodarowaniem placu budowy. Wszystkie koszty związane z tymi robotami Wykonawca
musi uwzględnić w cenie ofertowej.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Poniżej wymieniono normy związane z wykonaniem prac zagospodarowania terenu budowy:
1. PN-E-02034:1971 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i
portowych oraz dworców i środków transportu publicznego
2. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1:
Rusztowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
3. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 2:
Informacje o materiałach
4. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane -- Część 3: Obciążenia
badawcze
5. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
6. PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
7. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
8. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH
SST-B02 – ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE

„PRZEBUDOWA I REMONT TOALET POD BASZTĄ
SENATORSKĄ NA WAWELU”

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
żelbetowych.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót żelbetowych
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z WYKONANIEM
PRZEBUDOWY I REMONTU TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST: „Wymagania ogólne”:
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji żelbetowych.
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla
konstrukcji żelbetowych.
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę
zewnętrznego.
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od
konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i
sprzętu.
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych
wykonywanych na miejscu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone
w:
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub
PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
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a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach
wytrzymałościowych:
a) klasa 32,5 – do betonu klasy B 25,
b) klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej,
c) klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej.
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S10040:1999 oraz warunków technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały,
wyraźny napis zawierający następujące dane:
d) oznaczenie,
e) nazwa wytwórni i miejscowości,
f) masa worka z cementem,
g) data wysyłki,
h) termin trwałości cementu.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z
wynikami badań.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań
cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
–
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
–
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
–
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w
palcach i nie rozpadających się w wodzie).
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement
nie może być użyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
i) dla cementu pakowanego (workowanego):
–
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z boków przed opadami),
–
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
ścianach),
j) dla cementu luzem:
–
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem,
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku
przechowywania w składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
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Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie
na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie
mieszały się.
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich
potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników
jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektra.
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne
obejmujące:
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np.
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym
obejmującym:
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki
betonowej.
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu
mieszczącym się w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań
pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego
reaktywności alkaicznej.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości
zawartości frakcji 0-2 mm.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie
z wyżej wymienioną normą.
2.2.1.4. Domieszki do betonów
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po
stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym,
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.
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Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez
IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki
posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inspektora.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę
betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową
wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88106250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci nadzór
laboratoryjny niezależnemu laboratorium.
2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S10042 oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN82/H-93215.
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego
dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami
powyżej przytoczonych norm.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej
przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była
magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw.
wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.
2.2.4. Materiały spawalnicze
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.
2.2.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PNS-10040:1999, a ponadto:
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.
2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania
rusztowań.
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3. Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
–
betoniarkami o wymuszonym działaniu,
–
dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem
legalizacji,
–
odpowiednio przeszkoloną obsługą.
2) do wykonania deskowań:
–
sprzętem ciesielskim,
–
samochodem skrzyniowym,
–
żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.
3) do przygotowania zbrojenia:
–
giętarkami,
–
nożycami,
–
prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.
4) do układania mieszanki betonowej:
–
pojemnikami do betonu,
–
pompami do betonu,
–
wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
–
wibratorami przyczepnymi,
–
łatami wibracyjnymi,
–
zacieraczkami do betonu.
5) do obróbki i pielęgnacji betonu:
–
szlifierkami do betonu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.
4. Transport
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.
4.1. Transport składników mieszanki betonowej
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na
samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na
własny koszt.
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić:
segregacja, zmiana konsystencji i składu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości
podanych w normie PN-S-10040:1999.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na
własny koszt.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część G „Wymagania
ogólne”.
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Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji „Projekt organizacji robót”
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań.
5.2. Zakres wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z
opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora „Dokumentacją
technologiczną”.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowań
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania
powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie
mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne
strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek
bez wpustu
i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z
tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące
fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów
konstrukcji.
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od
2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych.
Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W
takim przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia.
Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o
działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2. Rusztowania
Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego
usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji.
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można
zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm,
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.
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Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej,
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.2.4. Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,
urządzeń wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na
podbetonie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne
otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych.
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie,
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i
względem deskowania nie może ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i
normą PN-91/S-10442.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30%
skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim
położyć spoinę wynosi 10 d.
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu:
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
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– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie
należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.2.7. Pielęgnacja betonu
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
6. Kontrola jakości
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między
innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie
zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora.
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Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania
ogólne”.
6.2. Zakres kontroli i badań
6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
– sprawdzeniu stateczności deskowania,
– sprawdzeniu szczelności deskowania,
– sprawdzeniu czystości deskowania,
– sprawdzeniu powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Rusztowania
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.
6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.
6.2.4. Składniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości
stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora , zleci nadzór
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w
badaniach Inspektorowi.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli”
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora .
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora.
6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz
gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości
betonu i stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci nadzór
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w
badaniach Inspektorowi.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do
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potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane
przez Inspektora .
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych
próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora .
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999
oraz niniejszą SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.7. Pielęgnacja betonu
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą
SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.8. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości
betonu i stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora , zleci nadzór
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w
badaniach Inspektorowi.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane
przez Inspektora .
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna
być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora .
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.
6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.10. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
– sprawdzeniu betoniarki,
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub
w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
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9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej,
zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót
na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
k) dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
l) prace pomiarowe i przygotowawcze,
m) wykonanie „Projektu technologii betonowania”,
n) wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót,
o) wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”,
p) oczyszczenie podłoża,
q) wykonanie deskowania z rusztowaniem,
r) pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,
s) oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
t) przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,
u) montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich
otulin,
v) oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,
w) przygotowanie mieszanki betonowej,
x) ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
y) pielęgnację betonu,
z) rozbiórkę deskowania i rusztowań,
aa) usunięcie niedoskonałości powierzchni,
bb) oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,
cc) wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów
wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora .
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
10. Przepisy związane
10.1. Normy:
1. PN-S-10040:1999
2. PN-88/B-06250
3. PN-ENV 206-1:2002
4. PN-EN 197-1:2002
5. PN-EN 197-2:2002
6. PN-EN 196-3:1996
7. PN-86/B-06712
8. PN-79/B-06711
9. PN-B-11112:1996
10. PN-91/B-06714/34
11. PN-78/B-06714/15
12. PN-EN 933-1:2000
13. PN-78/B-06714/16
14. PN-EN 933-4:2001
15. PN-78/B-06714/12

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i
sprężone. Wymagania i badania.
Beton zwykły.
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność.
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku.
Cement. Część 2: Ocena zgodności.
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i
stałości objętości.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności
alkaicznej.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu
ziarnowego.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń obcych.
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16. PN-88/B-06714/48
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń w postaci gliny.
PN-78/B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów
mineralnych.
PN-77/B-06714/18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
PN-EN 1925:2001
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie
współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 934-2:2002
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i
etykietowanie.
PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-91/S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i
sprężone. Projektowanie.
PN-ISO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1995
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
PN-89/H-84023.06
Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-91/M-69430
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogólne wymagania i badania.
PN-92/D-95017
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspólne wymagania i badania.
PN-91/D-95018
Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne
wymagania i badania.
PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-90002
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 313-1:2001
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.

37. PN-EN 313-2:2001
38. PN-EN 636-3:2001

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.
Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla
sklejki użytkowanej w warunkach zewnętrznych.
Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

39. PN-84/M-81000
40. PN-93/S-10080
10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
201, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
3.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 360, z późniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH
SST-B03 - ROBOTY MURARSKIE

„PRZEBUDOWA I REMONT TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ
NA WAWELU”

CPV-45262500-6
CPV-45262520-2
CPV-45320000-6
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających
standard i jakość wykonania robót , właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę
prawidłowości wykonania robót murarskich w ramach realizacji prac związanych z
„WYKONANIEM PRZEBUDOWY I REMONTU TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ NA
WAWELU”
1.2. Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z
naprawą murów z cegły ceramicznej, a w szczególności:
- rozebranie ewentualnych uszkodzonych wątków fragmentów muru
- przemurowanie muru
- odtworzenie usuniętych fragmentów
1.3. Określenia podstawowe
Określenia zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne” lub są zgodne z powszechnie
obowiązującymi przepisami i normami.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”
2.2. Materiały ceramiczne
Do kompleksowej naprawy murów przewiduje się zastosowanie cegły budowlanej pełnej klasy
10 i 15, spełniających odpowiednie wymogi norm przedmiotowych. W murach wykonanych z
cegły gotyckiej należy użyć ceramiki o wymiarach odpowiadających cegle istniejącej.
2.3. Zaprawy
Do wykonywania murów zaleca się zastosowanie gotowych mieszanek. Powinny one posiadać
aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
spełniać wymagania norm przedmiotowych. Zaproponowana, jako przykład, zaprawa
REMMERS PUTZMÖRTEL jest jedynie określeniem standardu jaki ma spełniać wyrób.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przygotowanie zaprawy do tynkowania ze składników
zmagazynowanych na budowie. Do wyrobu zaprawy należy stosować:
- cement portlandzki klasy odpowiadającej zakładanej wytrzymałości zaprawy
- ciasto wapienne
- piasek bez frakcji ilastej i związków organicznych
- wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiały budowlane. Woda do
betonów i zapraw”; bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną,
niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Wszystkie składniki zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez normy
przedmiotowe. Stosunki poszczególnych składników dla odpowiednich klas zapraw podano w
poniższych tabelach.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement : wapno : piasek
1

:

1

:

6

1

:

1

:

7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement : ciasto wapienne : piasek
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:
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2.4. Składowanie materiałów
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały muszą być magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta, z uwzględnieniem zagrożeń dla człowieka i środowiska, ochroną przed
oddziaływaniami atmosferycznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić aby w trakcie
magazynowania materiały nie uległy zniszczeniu.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót związanych z robotami murarskimi przewiduje się użycie następującego
sprzętu:
- betoniarki
- mieszarki do zapraw
- elektronarzędzia takie jak: szlifierki kątowe, wiertarki udarowe , młotko-wiertarki
- narzędzia ręczne murarskie: kielnia, młotek murarski, sznur murarski, pion, poziomica,
przecinaki
- wciągarka elektryczna
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Transport powinien odbywać się środkami uzależnionymi od rodzaju materiału oraz sposobu
jego pakowania. Cement i wapno luzem powinno być przewożone cementowozem, a w
workach samochodem skrzyniowym. Materiały należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem.
Kruszywa zaleca się transportować samochodami samowyładowczymi. Gruz i odpady należy
przewozić odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się w trakcie transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Warunkiem rozpoczęcia wykonywania robót murarskich jest zakończenie wszystkich robót
instalacyjnych, których wykonanie w późniejszym czasie naraziłoby wykonane naprawy muru
na zniszczenie czy uszkodzenie.
W trakcie realizacji należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych oględzin stanu istniejącego
ścian w celu zlokalizowania miejsc gdzie pojawiły się wystąpiły rysy lub szczeliny.
W tych miejscach należy skuć tynk i dokonać oceny technicznej stanu istniejącego. W
zależności od rodzaju uszkodzeń dokonać naprawy muru jednym z niżej podanych sposobów.
5.2. Naprawa muru
Do prac związanych z naprawami muru można przystąpić po wykonaniu robót
przygotowawczych.
Autorzy projektu przedstawiają dwa typy „szycia” muru, których wykonanie uzależnione jest od
lokalizacji miejsca napraw i stopnia degradacji muru. Pierwszy typ przedstawia „szycie
dwustronne” a drugi typ przedstawia „szycie jednostronne”. Detale techniczne realizacji prac
przedstawiono na rysunku K-03. Wzmocnienie ścian w celu częściowego powstrzymania
dalszej degradacji murów nośnych oraz przeniesienia obciążeń należy przeprowadzić wg
następującego schematu i wytycznych:
lokalne zerwanie w obrębie pęknięć i rys warstw wierzchnich oraz wypraw
tynkarskich,
wykucie „gniazd” dla zakotwienia prętów wklejanych.
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wykonanie nawierceń pod pręty wklejenia.
oczyszczenie „gniazd”, szczelin pęknięć i rys oraz otworów w obrębie odcinka poddanego
wzmocnieniu, miejsca napraw oczyścić z gruzu, obsypującej się zaprawy oraz wszelkich pyłów
powstałych podczas przygotowań otworu i szczeliny.
osadzenie prętów „szycia muru” w postaci prętów gwintowanych cynkowanych M10, pręty
należy wklejać w konstrukcję muru w rozstawie co ~50cm (dwie pary na jeden metr bieżący
pęknięcia).
pręty szycia osadzać na materiałach zgodnych z wytycznymi producenta;
wypełnienie poprzez iniekcję zarysowań i pęknięć ścian materiałem wzmacniającym do
wypełniania pustek i zarysowań w murach np.: zaczyn cementowy renowacyjny z białego
cementu lub z jasnego cementu CEM III.
Można również stosować systemowe mieszanki iniekcyjne mineralne.
wypełnić „gniazda” pręta kotwienia zaprawą renowacyjną.
Po wykonaniu iniekcji można przystąpić do prac konserwatorskich obejmujących remont
powierzchniowych ubytków tynkarskich.
Małe zarysowania na ścianach należy jedynie iniektować zaczynem mineralnym
systemowym bez stosowania dodatkowego wzmocnienia w postaci zszycia prętami
ocynkowanymi.
Dodatkowo w miejscach występujących znacznych pęknięć i rozspojeń w murze należy
zastosować scalenie ścian poprzez wklejanie poziomych prętów ocynkowanych fi10 lub taśm z
włókna węglowego prostopadle do przebiegu pęknięcia w rozstawie co około 40-50cm, należy
stosować pręty obejmujące scalenie ścianę na odcinkach po 0,7 m w stosunku do istniejącej
rysy.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
6.1. Badania materiałów
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z obowiązującymi normami oraz SST.
Cegła dla grupy Z. Produkowana w klasie min 15; (klasa cegły - liczba określająca
wytrzymałość cegły na ściskanie w MPa).
Cegła ceramiczna:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej
- próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- - wymiarów i kształtu cegły,
- - liczby szczerb i pęknięć,
- - odporności na uderzenie,
- - przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę dorażną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym Zaprawy:
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów
każdorazowo należy wpisywać do Dziennika Budowy.
6.2. Badania przy odbiorze
Badania murów powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- prawidłowości wykonania przewiązania,
- właściwego wykonania spoin oraz ich zbrojenia,
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Dopuszczalne odchyłki [mm]
Rodzaj odchyłek

mury
spoinowane

mury
niespoinowane

3
10

6
20

3
6
20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości
kondygnacji – na całej
wysokości

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o
wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość ponad
100 cm
szerokość
wysokość

2
10

+6, –3
+15, –1

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót związanych z robotami murarskimi będzie wykonany zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Jednostki będą wynikały z
pozycji kosztorysowej, według której będzie rozliczany dany rodzaj robót. Obmiary zapisuje się
w książce obmiarów. Zapisy muszą być zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych. Ocenie podlegają:
- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,
- jakość wykonanych murów
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. WYNAGRODZENIE
Ogólne zasady dotyczące wynagrodzenia podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Rozliczanie robót związanych z naprawą murów będzie następowało, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie kosztorysów sporządzane na zasadach
określonych w umowie.
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Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace
towarzyszące związane z tą grupą robót. Wszystkie koszty związane z tymi robotami
Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Poniżej wymieniono normy związane z robotami murarskimi:
1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
5. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
8. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
9. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
10. PN-86/B-30020 Wapno.
11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
12. PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
13. PN85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
14. PN85/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
15. PN-B-30020:1999 Wapno.
16. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
17. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
18. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.
19. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
20. PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH
SST-B04 - WYKONANIE TYNKÓW

„PRZEBUDOWA I REMONT TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ
NA WAWELU”

CVP 45262521-9
CVP 45453000-7
CVP 45410000-4
CVP 45452000-0
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających
standard i jakość wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę
prawidłowości wykonania robót związanych z „WYKONANIE PRZEBUDOWY I REMONTU
TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU”
1.2. Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z
naprawą i tynków, a w szczególności:
- przeprowadzenie szczegółowych oględzin wypraw tynkarskich wraz ze zlokalizowaniem
pustek podtynkowych
- oczyszczenie powierzchni
- usunięcie odspojonych i skorodowanych fragmentów
- osuszenie zawilgoconych powierzchni
- wzmocnienie podłoża oraz strukturalne wzmocnienie pozostałych powierzchni tynków i
fragmentów wystroju architektonicznego
- wykonanie tynków i fragmentów wystroju architektonicznego
- odtworzenie usuniętych fragmentów
1.3. Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej specyfikacji takie jak np. detal architektoniczny, sztukateria,
profil, boniowanie itp. są powszechnie stosowanymi nazwami w architekturze i budownictwie.
Pozostałe określenia zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne” lub są zgodne z
powszechnie obowiązującymi przepisami i normami.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”
2.2. Materiały do naprawy i renowacji tynków renowacyjnych i detali architektonicznych
Do kompleksowej wymiany tynków oraz detali architektonicznych wykonanych w narzucie
przewiduje się, , wykorzystanie m.im następujących materiałów:
- preparaty do likwidacji mchów, porostów, grzybów i pleśni:
- preparaty wzmacniające strukturę materiałów mineralnych:
- zaprawa tynkarska
- mineralna szpachlówka powierzchniowa
- wszystkie materiały i wyroby muszą zachować spójność systemową, tzn. nie mogą
pogarszać właściwości pozostałych materiałów i ujemnie wpływać na uzyskanie
zamierzonych efektów prac
- zaprawy tynkarskie powinny być produkowane na bazie surowców mineralnych oraz
posiadać podobne właściwości mechaniczne, przyczepność i elastyczność
- gładzie tynkarskie powinny być produkowane na bazie surowców mineralnych z dodatkiem
włókien zabezpieczających przed rysami skurczowymi, posiadać podobne właściwości
mechaniczne, przyczepność i elastyczność, barwę i uziarnienie pozwalające na uzyskanie
zakładanej faktury
2.3. Materiały do wykonania tynków zwykłych
Do wykonywania tynków zwykłych zaleca się zastosowanie gotowych mieszanek. Powinny one
posiadać aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz spełniać wymagania norm przedmiotowych. Zwraca się uwagę aby gładź wykonać z
materiału gwarantującego odpowiednią fakturę powierzchni tynku. Przygotowanie zaprawy z
gotowych mieszanek odbywa się zgodnie z instrukcją producenta.
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W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przygotowanie zaprawy do tynkowania ze składników
zmagazynowanych na budowie. Do wyrobu zaprawy należy stosować:
- cement portlandzki klasy odpowiadającej zakładanej wytrzymałości zaprawy
- ciasto wapienne
- piasek bez frakcji ilastej i związków organicznych o uziarnieniu uzależnionym od warstwy
tynku; na szpryc i narzut mogą być stosowane piaski grubo (1,0÷2,0mm) i średnioziarniste
(0,5÷1,0mm), natomiast na gładź powinno się stosować piaski drobnoziarniste
(0,25÷0,5mm)
- wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiały budowlane. Woda do
betonów i zapraw”; bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną,
niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Wszystkie składniki zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez normy
przedmiotowe. Stosunki poszczególnych składników uzależnione są od warstwy jaka ma być
wykonana z zaprawy oraz oczekiwanej konsystencji i urabialności.
2.4. Składowanie materiałów
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały muszą być magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta, z uwzględnieniem zagrożeń dla człowieka i środowiska, ochroną przed
oddziaływaniami atmosferycznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić aby w trakcie
magazynowania materiały nie uległy zniszczeniu.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót związanych z robotami tynkarskimi przewiduje się użycie następującego
sprzętu:
- betoniarki
- mieszarki do zapraw
- pompy do zapraw
- agregaty tynkarskie
- urządzenia ciśnieniowe do strumieniowego czyszczenia
- elektronarzędzia takie jak: szlifierki kątowe, wiertarki udarowe , młotko-wiertarki - narzędzia
ręczne
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Transport powinien odbywać się środkami uzależnionymi od rodzaju materiału oraz sposobu
jego pakowania. Cement i wapno luzem powinno być przewożone cementowozem, a w
workach samochodem skrzyniowym. Materiały należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem.
Kruszywa zaleca się transportować samochodami samowyładowczymi. Gruz i odpady należy
przewozić odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się w trakcie transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Warunkiem rozpoczęcia wykonywania robót tynkarskich jest zakończenie wszystkich robót
związanych z naprawą muru, instalatorskich podtynkowych i montażowych których wykonanie
w późniejszym czasie naraziłoby wykonane tynki na zniszczenie czy uszkodzenie.
W trakcie realizacji należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej oraz zaleceń
producenta, a zwłaszcza maksymalnej grubości warstwy jaką można wykonać jednorazowo.
Prace wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze nie niższej
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niż +5ºC a świeżo ułożone warstwy należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru,
temperatury i nasłonecznienia.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych oględzin stanu istniejącego
tynków i detali architektonicznych w celu zlokalizowania miejsc:
- uległych erozji
- odspojenia od podłoża i rozwarstwionych
- zarysowanych i spękanych - zawilgoconych i zasolonych
- dotkniętych korozją biologiczną.
Obszary tynku nie nadającego się do naprawy należy usunąć wraz z pasem o szerokości nie
mniejszej niż 80cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny
być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe
należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste
plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń
muru należy dokonać jego naprawy w sposób określony w specyfikacji dotyczącej robót
murarskich.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”. W ramach
kontroli jakości należy przeprowadzić badanie materiałów i podłoża, a z każdej czynności
sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych Materiały:
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy
przydatności, zgodność wagową.
Podłoża:
Obrabiane podłoże musi być wytrzymałe, wyrównane, chropowate i oczyszczone z
zanieczyszczeń (pyłów, tłustych plam, zabrudzeń wapnem). Geometria podłoża powinna być
zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe, równość powierzchni winny mieścić się w
zakładanej tolerancji (jeżeli nie są określone warunki to: podłoże nie powinno wykazywać
prześwitów pomiędzy dwumetrową łatą a powierzchnią większych niż 5mm, odchylenia podłoża
od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5mm na całej długości lub
szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku zakładanego spadku). Szczeliny
dylatacyjne powinny być nieprzerwane i wypełnione właściwymi materiałami.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania przy odbiorze
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany
w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w
szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza niż 2,0cm, wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
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- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi
warstwami,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót związanych z robotami tynkarskimi będzie wykonany zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Jednostki będą wynikały z
pozycji kosztorysowej, według której będzie rozliczany dany rodzaj robót. Obmiary zapisuje się
w książce obmiarów. Zapisy muszą być zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne
zostały ocenione pozytywnie.
8.2. Odbiór tynków podkładowych
Roboty uznaje się za wykonane zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe.
8.3. Odbiór końcowy tynków
Ocenie podlegają: ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty
dwu ścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej
dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w poniższej tabeli
Kategoria

Odchylenie pow.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

Odchylenie
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tynku

tynku od
płaszczyzny i
odchylenie
krawędzi od linii
prostej

0
I
Ia

Pionowego

Poziomego

przecinających
się płaszczyzn od
kąta w
dokumentacji
proj.

nie podlegają sprawdzeniu
≤4mm na długości 1m i
≤10mm na długości ściany

II

≤4mm na długości
łaty kontrolnej 2m

≤3mm na długości 1m

≤4mm na długości
1m

III

≤3mm i w liczbie
≤3 na długości łaty
kontrolnej 2m

≤2mm na 1m i ogółem
≤4mm w pomieszczeniach do
3,5m wysokości oraz
≤6mm w pomieszczeniach
wyższych

≤3mm na długości 1m i
ogółem
≤6mm na powierzchni
ściany

≤3mm na długości
1m

IV
IVf
IVw

≤2mm i w liczbie
≤2 na długości łaty
kontrolnej 2m

≤1,5mm na 1m i ogółem
≤3mm w pomieszczeniach do
3,5m wysokości oraz
≤4mm w pomieszczeniach
wyższych

≤2mm na długości 1m i
ogółem
≤3mm na powierzchni
ściany

≤2mm na długości
1m

Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. WYNAGRODZENIE
Ogólne zasady dotyczące wynagrodzenia podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Rozliczanie robót związanych z naprawą i renowacją tynków i detali architektonicznych będzie
następowało etapami, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, na
podstawie kosztorysów powykonawczych. Kosztorysy powykonawcze będą sporządzane na
zasadach określonych w umowie, w oparciu o obmiar robót.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace
towarzyszące związane z tą grupą robót, takie jak np. badania biologiczne itp. Wszystkie koszty
związane z tymi robotami Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Poniżej wymieniono normy związane z robotami tynkarskimi:
1. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)
2. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej
zaprawy (za pomocą penetrometru)
3. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
4. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

SST-B04 - WYKONANIE TYNKÓW str. 47/74

7. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek
zapraw do murów
9. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 10. PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
11. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.
12. PN-B-30020:1999 Wapno.
13. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
14. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH
SST-B05 - ROBOTY MALARSKIE

„PRZEBUDOWA I REMONT TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ
NA WAWELU”

CVP 45442100-8
CVP 45442110-1
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających
standard i jakość wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę
prawidłowości wykonania robót malarskich w ramach realizacji prac związanych z
„WYKONANIEM PRZEBUDOWY I REMONTU TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ NA
WAWELU”
1.2. Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z
pracami malarskimi, a w szczególności:
- oczyszczenie powierzchni
- zagruntowanie powierzchni
- malowanie tynków zewnętrznych oraz detali architektonicznych wykonanych w narzucie
- przygotowanie do malowania elementów metalowych
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych
- malowanie farbami nawierzchniowymi elementów metalowych.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”. Poniżej podano
określenia związane z niniejszą specyfikacją:
- podłoże malarskie — surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, metalu itp.), na której będzie wykonywana
powłoka malarska.
- powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
- farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych
(np. pigmentu — barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
- lakier — roztwór koloidalny bez pigmentów (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
- pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor
farbom lub emaliom.
- farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych — zawiesina pigmentów i obciążników
w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową,
terpentyną itp.).
- farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
- farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej,
gotowej do stosowania mieszanki.
- farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy
oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do
zarobienia wodą.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”

SST-B05 - ROBOTY MALARSKIE

str. 50/74

2.2. Materiały do wykonania powłoki malarskiej na podłożach mineralnych
Do malowania tynków oraz detali architektonicznych wykonanych w narzucie przewiduje się,
zgodnie z projektem kolorystyki, wykorzystanie następujących materiałów:
- Gruntowanie całej powierzchni tynków wyrównujące chłonność podłoża pod
malowanie – preparaty dedykowane pod farby silikonowe
- Opracowanie kolorystyczne farbami dyfuzyjnymi, na bazie emulsji mikrocząsteczkowych
siloksanów (farby zastosowane w poprzednich konserwacjach) w istniejącej kolorystyce
położonymi kolejno w warstwach: kryjącej i transparentnej (dla uzyskania efektu wibracji). Ze
względu na konieczność wyrównania faktur zachowanych tynków, uzupełnień wykonanych w
kolejnych latach oraz bieżących napraw dopuszcza się użycie jako podkładu farby z
wypełniaczem mineralnym. W przypadku elewacji budynku nr 5 do scaleń kolorystycznych
uzupełnień należy użyć farb stosowanych w ostatnim malowaniu
Podane powyżej materiały wynikają z zaproponowanej przez Projektanta, w projekcie
kolorystyki zatwierdzonym przez Konserwatora, techniki i kolorów wykończenia elewacji
wschodniej Zamku Królewskiego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań a także
wyrobów i materiałów równoważnych, które będą spełniały niżej wymienione właściwości
techniczne i walory użytkowe:
- wszystkie materiały i wyroby muszą zachować spójność systemową, tzn. nie mogą
pogarszać właściwości pozostałych materiałów i ujemnie wpływać na uzyskanie
zamierzonych efektów prac
- farba będzie na wykonana bazie spoiwa mineralnego, barwiona tylko i wyłącznie pigmentami
naturalnymi
- powłoka malarska będzie się charakteryzowała bardzo wysoką paro przepuszczalnością
(bardzo niskim oporem dyfuzyjnym pary wodnej) przy jednoczesnej małej przepuszczalności
wody. Współczynnik Sd ≤ 0,2
- efekt wizualny będzie nawiązywał do historycznych farb elewacyjnych
- materiały pomocnicze tj. rozcieńczalnik i preparat gruntujący muszą być dedykowane do
rodzaju farby.
2.2. Materiały do malowania elementów metalowych
Do malowania elementów metalowych przewiduje się, zgodnie z projektem, wykorzystanie
następujących materiałów:
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe,
- rozcieńczalniki,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, - kity i masy szpachlowe
do naprawy podłoża.
2.3. Składowanie materiałów
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały muszą być magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta, z uwzględnieniem zagrożeń dla człowieka i środowiska, ochroną przed
oddziaływaniami atmosferycznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić aby w trakcie
magazynowania materiały nie uległy zniszczeniu.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót malarskich przewiduje się użycie następującego sprzętu:
- urządzenia ciśnieniowe do strumieniowego czyszczenia
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Transport powinien odbywać się środkami uzależnionymi od rodzaju materiału oraz sposobu
jego pakowania. W trakcie transportu materiały powinny być odpowiednio zabezpieczone przed
zniszczeniem. Planując transport należy uwzględnić zagrożenia, określone przez producenta w
karcie katalogowej wyrobu, wynikające ze specyfiki wyrobu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu wszystkich
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu podłoży pod malowanie i kontroli
materiałów. W celu potwierdzenia założeń projektowych Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania, na fragmentach elewacji, próbek kolorów i przedstawienia ich do akceptacji
Zamawiającemu i Konserwatorowi.
W trakcie realizacji należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki konserwatorskiej i budowlanej.
Prace wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze nie niższej
niż +5ºC a świeżo ułożone warstwy należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru,
temperatury i nasłonecznienia a także przed opadami atmosferycznymi, przestrzegając
wymogów i zaleceń producenta.
5.1. Malowanie tynków zewnętrznych oraz wystroju wykonanego w narzucie
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków
należy naprawić.
Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać
wartości podanych w poniższej tabeli. Tynki pocienione powinny spełniać takie same
wymagania jak tynki zwykłe.
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania
Lp

Rodzaj farby

Największa wilgotność
podłoża, w % masy

1

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą

4

2

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych

3

3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

4

5.2. Malowanie elementów metalowych
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone za pomocą piaskowanie. Stopień
przygotowania podłoża powinien być zgodny z normą PN-ISO 8501-1, oraz wynikać z zaleceń
producenta wyrobu.
Po przygotowaniu podłoża należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne. Dopiero po nim
można wykonać wierzchnia powłokę malarską.
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5.3. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.3.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą Powłoki te
powinny być:
- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity
podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach
- spękań,
- łuszczenia się powłok,
- odstawania powłok od podłoża.
5.3.2. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
- nie mieć śladów pędzla,
- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową
- być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatków modyfikujących),
- nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
- chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych
barw,
- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.3.3. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją
projektową,
- nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, - dobrze
przylegać do podłoża,
- mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
- mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”. W ramach
kontroli jakości należy przeprowadzić badanie materiałów i podłoża, a z każdej czynności
sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich Materiały:
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Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy
przydatności, zgodność wagową, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
których widać:
- w przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypełniaczy
(z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), kożuch, ślady pleśni, trwały, nie dający się
wymieszać osad, nadmierne, utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia, zapach gnilny;
- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: ślady pleśni, zbrylenie, obce wtrącenia,
zapach gnilny.
Podłoża:
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku;
- podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane
naprawy i uzupełnienia;
- elementów metalowych — stopień czystości powierzchni.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy
używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi powyżej i odnotowane w
formie protokołu kontroli lub wpisane do dziennika budowy.
6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z
dokumentacją projektową, SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania
podłoży i nakładania powłok malarskich.
6.3. Badania przy odbiorze
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży, - jakości powłok malarskich.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od
zakończenia ich wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
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- sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, sprawdzenie przyczepności powłoki:
- - na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli
żaden z kwadracików nie wypadnie,
- - na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO
2409:1999,
- sprawdzenie odporności na zmywanie — przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny zostać zapisane do protokołu odbioru lub dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót malarskich będzie wykonany zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w
Katalogach Nakładów Rzeczowych. Jednostki będą wynikały z pozycji kosztorysowej, według
której będzie rozliczany dany rodzaj robót. Obmiary zapisuje się w książce obmiarów. Zapisy
muszą być zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
powłok malaskich. Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie
operacje technologiczne zostały ocenione pozytywnie.
8.3. Odbiór końcowy
Ocenie podlegają: wygląd zewnętrzny, zgodność barwy i połysku, odporności na wycieranie,
przyczepność powłoki, odporność na zmywanie.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- zmiana barwy, przebarwienia, zacieki, wykwity w postaci nalotów itp., - niedostateczna
przyczepność,
- niedostateczna na wycieranie i zmywanie.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. WYNAGRODZENIE
Ogólne zasady dotyczące wynagrodzenia podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
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Rozliczanie robót malarskich będzie następowało etapami, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie kosztorysów sporządzonych na
zasadach określonych w umowie.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace
towarzyszące związane z tą grupą robót. Wszystkie koszty związane z tymi robotami
Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.
Poniżej wymieniono normy związane z robotami malarskimi:
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
2. PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
3. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
4. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
5. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe
6. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
7. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
8. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
9. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
10. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
11. 23PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH
SST-B06 - ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH

„PRZEBUDOWA I REMONT TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ
NA WAWELU”
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru ścianek z okładzinami z płyt gipsowo – kartonowych, ognioodpornych,
grubości 12,5 mm, na rusztach metalowych 10 cm, z pokryciem jednostronnym lub
dwustronnym, dwuwarstwowo, z wypełnieniem przestrzeni między płytami wełną mineralną
grubości 10 cm w związku z przebudową i remontem toalet pod basztą senatorską na
Wawelu.
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 ścianek z okładzinami z płyt gipsowo- kartonowych w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowej.
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, projektem budowlanym i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Materiały na wykonanie ścianek działowych z okładzinami z płyt g-k winny spełniać
wymagania nośności, sztywności i właściwości cieplno-wilgotnościowych stawianych
przegrodom budowlanym wynikającym z projektu budowlanego. O nośności konstrukcji i jej
wytrzymałości decydują dane techniczne stosowanych materiałów i właściwy sposób montażu
przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma wpływu na
odporność ogniowa , gdyż o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo kartonowa. Wszystkie materiały winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne i atesty PZH i
PPOŻ , zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
2.2 Przy wykonywaniu ścianek działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych stosuje
się następujące materiały podstawowe :
a) do wykonania konstrukcji szkieletowej :
– łaty i listwy drewniane, dostosowane do grubości ścianki, uprzednio impregnowane środkami
grzybobójczymi i ogniochronnymi do drewna ,
– kształtowniki , łączniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubości ścianki wg systemu
montażowego i wytycznych producenta,
b) do wykonania izolacji wewnętrznej ścianek :
- płyty z wełny mineralnej o grubości zgodnej z wykonaną konstrukcją szkieletową, stanowiące
jej szczelne wypełnienie ,
c) do wykonania okładzin z płyt gipsowo- kartonowych :
- do wykonania okładzin w pomieszczeniach suchych – płyty gipsowo- kartonowe ognioodporne
o symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym)
do wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych – płyty gipsowo- kartonowe wodoi ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone
napisem czerwonym ).
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu, przeznaczonego do wykonywania robót
wymienionych w specyfikacji.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Płyty powinny być pakowane w formie stosów , układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu winna spełniać rolę opakowania stosu . Każdy ze stosów
winien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety winny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym,
mocnym i płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej
długości jeden na drugim.
5. Wykonanie robót
1. Montaż okładzin z płyt g-k na ścianach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ):
a) na ruszcie drewnianym :
1. Wykonanie rusztu drewnianego z łat w układzie pionowym i poziomym przymocowanego
do podłoża przy pomocy specjalnych łączników metalowych montażowych . Odległości między
łatami rusztu 50 x 50 cm. Elementy łączące listwy w ruszcie – łączniki blaszane typu ES.
2. Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni
pomiędzy łatami rusztu płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości, dostosowanej
do grubości ścianki i jej konstrukcji szkieletowej .
3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu.
b) na ruszcie metalowym :
1. Wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych, profili sufitowych, profili
ościeżnicowych i okiennych, połączonych z podłożem specjalnymi elementami łączącymi,
standardowych dla danego systemu.
2. Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni
pomiędzy łatami rusztu płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości, dostosowanej
do grubości ścianki i jej konstrukcji szkieletowej .
3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.
2. Montaż okładzin z płyt g-k na sufitach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ):
a) na ruszcie drewnianym wykonanym jak w pkt. 1 a) , z uwzględnieniem elementów
konstrukcyjnych więźby dachowej i kształtu pomieszczenia ( skosy i spadek dachu), z
ociepleniem wełną mineralna pomiędzy deskowaniem dachu a rusztem nośnym sufitu .Montaż
płyt gipsowo- kartonowych grub. 12,5 mm jednostronnie na suficie od wnętrza pomieszczenia ,
z uwzględnieniem jego kształtu.
3. Warunki techniczne wykonywania robót :
- przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych j.w. winny być wykonane wszystkie
roboty stanu surowego, pomieszczenia winny być oczyszczone z gruzu i odpadów
budowlanych.
- w trakcie realizacji ścianek działowych i okładzin g-k j.w. należy zapoznać się z przebiegiem
instalacji elektrycznych , wod-kan. i c.o. , celem uwzględnienia wykonania w ściankach
odpowiednich instalacji , podłączeń, wypustów , gniazd , mocowania elementów montażowych
i wsporczych pod urządzenia sanitarne , grzejniki itp., które winny być wykonane przed
przystąpieniem do montażu okładzin z płyt g-k na rusztach.
- konstrukcja rusztów po jej wykonaniu i wypełnieniu wełną mineralną winna być odebrana
przez
Inspektora Nadzoru jako robota zanikająca .
- styki krawędzi wzdłużnych płyt na suficie winny być prostopadłe do płaszczyzny ściany
z oknem.
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasach winny być winny przesunięte względem
siebie o odległość zbliżona do połowy długości płyty.
- wszystkie styki płyt winny opierać się na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny
być szczelne , równe i wykończone taśmą uszczelniającą.
- wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszą spełniać warunek
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążeniu ( znaczy to, że jednostkowe
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia
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przypadającego na dany łącznik lub kotwę ). Wszystkie łączniki i kotwy musza posiadać
zabezpieczenie antykorozyjne lub być wykonane z materiałów nierdzewnych lub
ocynkowanych.
- płyty g-k mocuje się do konstrukcji drewnianej rusztu wkrętami lub gwoździami,
a do konstrukcji stalowej rusztu blachowkrętami.
6. Kontrola jakości
Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna
z PN-B-79405 –Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych.
W szczególności należy skontrolować :
- jakość płyt g-k dostarczonych do miejsca wbudowania: równość powierzchni, narożniki
i krawędzie, wymiary płyt , zgodność co do rodzaju płyt ( ognioodporne i wodoi ognioodporne),
- prawidłowość wykonania rusztów , jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania
do podłoża,
- prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej ,
- prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo- kartonowych
na ścianach i sufitach ,
- prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydeł,
- jakość końcowa wykonanych i wykończonych przegród budowlanych j.w. .
7. Obmiar robót
Powierzchnie suchych tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i
wysokości mierzonej od podłoża lub w-wy wyrównawczej na stropie do spodu stropu ( sufitu)
wyższej kondygnacji.
Powierzchnie pilastrów i słupów ( obudowy ) oblicza się w rozwinięciu tych elementów
w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynków na stropie ( suficie ) oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian
surowych na płaszczyznę poziomą. Przy powierzchniach skośnych uwzględnić należy kąt
pochylenia.
Z powierzchni nie potrąca się kratek , drzwiczek i innych elementów , mniejszych niż 0,5 m2.
8. Odbiór robót
Szczegółowe zasady odbioru są następujące:
- podczas odbiorów międzyoperacyjnych należy sprawdzić : jakość podłoża, do którego mocuje
się konstrukcje rusztów , prawidłowość lokalizacji przegród zgodnie z dokumentacją jakość
impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej rusztu drewnianego, prawidłowość wykonania
i montażu rusztów, prawidłowość izolacji wełną mineralną , prawidłowość przebiegu instalacji
i mocowania konstrukcji wsporczych pod urządzenia i wyposażenie pomieszczeń, prawidłowość
wykonania okładzin na rusztach w tym styki płyt , narożniki , ościeżnice,
- podczas odbioru częściowego przegród j.w. należy sprawdzić prawidłowość wykończenia
ścian:
równość powierzchni ścianek i sufitów , prawidłowość osadzenia stolarki budowlanej, jakość
i prawidłowość wykonania robót malarskich , wykonania licowania ścinek glazurą itp.
- odbiór końcowy robót j.w. następuje przy odbiorze końcowym obiektu, o ile w umowie
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie ustalono innego trybu odbioru.
Szczegółowe wymagania przy odbiorze są następujące :
- Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji.. Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny być
prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okładzin skośnych pod katem założonym
w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi
przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania ( w dwu prostopadłych
do siebie kierunkach ) łaty kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni
i w narożnikach i krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie
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większe niż 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach
pionowych i poziomych oraz nie większe niż 2 mm odchylenie przecinających się płaszczyzn
od kąta przewidzianego w dokumentacji .
- powierzchni winny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być
szczelne i gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej
ściance lub suficie. Struktura powierzchni okładziny po wykończeniu winna być jednorodna,
o jednakowej barwie zgodnej z kolorystyką powłoki malarskiej, bez przebarwień i prześwitów.
Nie dopuszcza się ugięcia bądź sfalowania powierzchni.
- okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy
wilgotności względnej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być suche
i dobrze przewietrzone.
- wykonane przegrody winny posiadać odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną oraz
odpowiednią nośność i wytrzymałość wymaganą dla przegród budowlanych wewnętrznych
( ścianki działowe).
- ościeżnice okienne i drzwiowe winny być odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji
szkieletowej rusztu ,w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie , odspojenie lub wyrwanie
z konstrukcji.
- grubość ścianek działowych po ich wykończeniu winna odpowiadać grubości projektowanej.
- wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystające poza ścianki lub mocowane w
ściankach
winny być wykonane i wykończone w sposób estetyczny i o wysokiej jakości i zgodny
z dokumentacją instalacyjną branżową. Połączenia z powierzchnią ściany i sufitu przy kratkach
wentylacyjnych , osprzęcie elektrycznym , sanitarnym , ościeżnicach itp. winny być szczelne,
gładkie trwałe i estetyczne.
9. Podstawa płatności
Wymagania szczegółowe są następujące :
- rozliczenie końcowe robót następuje po odbiorze końcowym w fazie rozliczenia końcowego
obiektu, o ile w umowie pomiędzy wykonawca a Zamawiającym nie ustalono inaczej.
- cena jednostkowa robót za 1 m2 ścianki działowej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych
obejmuje:
- czynności przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego , obsługę sprzętu nie
wymagającego etatowej obsługi , ustawienie i rozbiórkę rusztowań do 4 m , przygotowanie
podłoża, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenie
i uprzątnięcie miejsca pracy z resztek materiałów i odpadów .
- czynności podstawowe: wykonanie rusztów drewnianych i przymocowanie płyt gipsowo –
kartonowych wraz z przycięciem na odpowiednie wymiary , wykonanie rusztów stalowych
i przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych wraz z przycięciem i dopasowaniem,
- czynności wykończeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania
powierzchni okładzin , szpachlowanie połączeń i styków płyt , zabezpieczenie spoin taśma
papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.
10. Przepisy związane
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405
Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych
Instrukcja montażu płyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .
Poradnik inżyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.
Wymagania jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Ustawa Prawo Budowlane.
Ustawa o wyrobach budowlanych .
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania
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 SSWiRB
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą
asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Posadzki właściwe.
Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem ułożonych
na za zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek,
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem oraz wypełnieniem spoin zaprawą
spoinującą , oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
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
dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, 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 obowiązującej 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.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
kwasoodporność nie mniej niż 98%
ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
długość i szerokość:
±1,5 mm
grubość:
± 0,5 mm
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krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy – wymagania dodatkowe:
twardość wg skali Mahsa 8
ścieralność V klasa ścieralności
na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
listwy przypodłogowe,
kątowniki,
narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
długość i szerokość:
±1,5 mm
grubość: ±0,5 mm
krzywizna:
1,0 mm
c) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis
„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
d) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
e) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8 m.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów
budynku paskiem papy.
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu
co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
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Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa
powinna
mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem
ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i
zatarciem.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana
dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać
większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na
całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodą.

6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót
(cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 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 laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z
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dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
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WSTĘP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania,
odbioru robót i badań kontrolnych związanych z wykonywaniem mikropali iniekcyjnych.
1.2.

Zakres stosowania ST

Przykładowa Specyfikacja Techniczna może służyć do opracowania Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej, która jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p.
1.1., związanych z wykonywaniem mikropali iniekcyjnych.
Mikropale stosuje się do posadowienia obiektów, gdy warunki gruntowe wykluczają
posadowienie bezpośrednie lub wykonane już obiekty wymagają wzmocnienia:
- fundamentów bezpośrednich,
Mikropale wykonuje się pod konstrukcją fundamentu lub w bezpośredniej jego bliskości
w celu przeniesienia:
- całkowitych obciążeń pionowych i poziomych,
- części obciążeń wynikających z niedoboru nośności istniejącego fundamentu.
Mikropale wykonuje się pionowe i ukośne, nawet o znacznym kącie nachylenia.
1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami nadzoru robót ze strony Zamawiającego.
1.4.1. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonuje się mikropale iniekcyjne
powinna zawierać:
- plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne informacje o
istniejących fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania
dotyczące zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót rzeczywistego położenia urządzeń,
- dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne
warstw gruntu, poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, dane o
przepuszczalności warstw oraz składzie chemicznym wód i agresywności środowiska,
- projekt wykonawczy fundamentu palowego lub wzmocnienia istniejącego fundamentu,
- na życzenie zamawiającego Program Zapewnienia Jakości, wymagania BHP.
Dokumentacja technologiczna powinna być opracowana przez specjalistyczne
przedsiębiorstwo wykonujące mikropale albo przez nie uzgodniona.
1.4.2. Kierownictwo i nadzór robót
W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony
zamawiającego. Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót lub jego
kompetentnego zastępcy. Przebieg robót powinien być bieżąco dokumentowany w dzienniku
budowy oraz w metrykach mikropali.
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1.4.3. Zgodność z dokumentacją
Mikropale iniekcyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków gruntowych z podanymi w dokumentacji lub
w przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić projektanta oraz
przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.
1.4.4. Inne wymagania
W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla
robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich
rodzajów robót.

2. MATERIAŁY
2.1. Zaczyn cementowy
Przy wykonywaniu mikropali iniekcyjnych z użyciem zaczynów cementowo-wodnych
stawiane są następujące wymagania materiałowe:
 należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5, CEM I 42,5 R, CEM I 52,5 R; stosunek
c/w 1,5 ÷ 2/1, zaleca się stosować cement workowany z dozowaniem ręcznym, zaczyn
cementowy należy przygotowywać na miejscu budowy w odpowiednim mieszalniku,
 zaczyn cementowy bezpośrednio po przygotowaniu powinien być pompowany przez rdzeń
urządzenia wiercącego do otworu mikropala
 wytrzymałość kamienia cementowego powinna być określona w projekcie; należy
wyrywkowo dokonać kontroli wytrzymałości próbek zaczynu mikropali – zaleca się pobrać
próbki z 10% ogólnej liczby mikropali,
 każda partia stosowanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą
kontroli jakości,
 woda do zaczynu cementowego powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.2. Zbrojenie
Do zbrojenia mikropali należy używać stal kształtową lub kosze z prętów zbrojeniowych,
rury stalowe albo pręty specjalne. Stal dostarczona na budowę powinna mieć atest hutniczy.
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z PT i ST.





Zbrojenie mikropala może stanowić:
stalowa rura,
wiązka prętów,
profil walcowany, najczęściej dwuteownik szerokostopowy (HEB) lub zwykły (Ι).
pręty typu Gewi lub Dywidag.

Stalowe rury pełniące rolę zbrojenie mikropala, należy przygotować w następujący
sposób:
 rura powinna być zaślepione od dołu, aby przy wkładaniu do otworu nie napełniła się
zaczynem cementowym,
 rura, na odcinku przewidzianym do wykonania iniekcji mikropala, powinna mieć
wykonaną perforację w rozstawie co 50 ÷ 70 cm,
 w miejscach perforacji należy wywiercić 3 ÷ 4 otwory o średnicy 8 ÷ 10 mm i
zabezpieczyć je manszetami (opaskami gumowymi), pełniącymi rolę zaworów
umożliwiających tłoczenie zaczynu w kierunku gruntu.

3. SPRZĘT
Narzędzia wiercące należy dostosować do warunków gruntowych i wodnych oraz
sposobu zabezpieczenia stateczności ścian otworu. Kształt i wymiary narzędzia powinny
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umożliwiać przepływ cieczy wypełniającej otwór w czasie jego wyciągania z otworu.
Pompy iniekcyjne napędzane silnikami elektrycznymi powinny zapewniać ciśnienie
zaczynu iniekcyjnego do 20 MPa. Zaczyn doprowadzany jest wężami wysokociśnieniowymi
albo przewodami iniekcyjnymi do pakerów lub zaworów iniekcyjnych i poprzez perforacje w
rurach iniekcyjnych strumień iniektu wprowadzany jest w strefę otaczającego gruntu.
Zestaw urządzeń do mieszania powinien zapewniać bardzo dokładne wymieszanie
iniektu i stabilizowanie jego struktury do momentu zasadniczego procesu iniekcji.
Sprzęt używany do wykonania pali iniekcyjnych musi być zaakceptowany przez
Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania mikropali
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
4.2. Środki transportu
Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu może
odpowiednimi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.

odbywać

się

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólna charakterystyka mikropali
Mikropale iniekcyjne należą do grupy pali mało średnicowych (poniżej 300 mm). Ze
względu na ich małą średnicę nośność mikropali zależy głównie od nośności ich pobocznicy.
Pale te mogą być wykonane we wszystkich typach gruntów oraz w skałach. Otwory pali mogą
przechodzić przez mury, beton, kamienie a nawet blachy stalowe. W takich przypadkach
wymaga się zastosowania specjalnych technik przewiercania, a przewierty te powinny być
traktowane jako rozliczane odrębnie roboty dodatkowe. Mikropale mogą być pionowe lub
dowolnie nachylone. Typowa długość mikropali wynosi 8÷10 m, lecz możliwe jest także
wykonanie pali 30 metrowych.
Mikropale odznaczają się relatywnie wysoką nośnością, co wiąże się ze stosowaniem
podwyższonego ciśnienia przy ich formowaniu, dzięki czemu zaczyn cementowy zostaje
wciśnięty w otaczający grunt. Najczęściej mikropale iniekcyjne projektuje się i wykonuje do
przenoszenia obciążeń osiowych do 400 ÷ 500 kN w zależności od ich długości, rodzaju gruntu
i zbrojenia, a przy większych średnicach i buławach iniekcyjnych formowanych w sprzyjających
warunkach gruntowych do 1000 kN.
Dużą zaletę mikropali iniekcyjnych stanowi zbrojenie, oraz przenoszenie obciążeń na
grunt pobocznicą; dzięki sztywności zbrojenia mogą pracować także jako elementy kotwiące
przejmując siły tak wciskające jak i wyciągające.
5.2. Wyznaczenie osi mikropali
Punkty wyznaczające osie mikropali powinny być oznaczone na gruncie w sposób
trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji
budowy. Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia pali w terenie powinien określać projekt
palowania albo powinny być uzgodnione z Nadzorem Budowy.
5.3. Sposób wykonania robót
Wykonanie mikropali iniekcyjnych zawiera następujące fazy:
 wiercenie (jego rodzaj zależy od rodzaju gruntu i dostępności w terenie) oraz
wypełnienie otworu mieszaniną uszczelniającą,

SST-B08 - FUNDAMENTY , MIKROPALE INIEKCYJNE

str. 70/74

 montaż zbrojenia (jeżeli jako zbrojenie stosuje się rury stalowe, to pełnią one
jednocześnie funkcję rur iniekcyjnych, a ich średnica zewnętrzna najczęściej
projektowana jest w zakresie 60 ÷ 120 mm),
 iniekcja zaczynu cementowego (c/w = 1,5 ÷ 2,6) poprzez perforowaną rurę iniekcyjną
(zbrojeniową) lub inną mocowaną do zbrojenia instalację.
Poszczególne etapy wykonania mikropala zamieszcza się na szkicu technologicznym w
dokumentacji projektowej.
5.3.1. Wiercenie otworów
Otwory w gruncie należy wykonywać świdrem ślimakowym lub innym, odpowiednio
uzbrojonym przewodem wiertniczym, umożliwiającym wiercenie otworów o średnicy i
głębokości wymaganej projektem palowania.
5.3.2. Tłoczenie mieszaniny uszczelniającej
Po wywierceniu otworu, w trakcie podnoszenia przewodu wiertniczego ku powierzchni,
należy poprzez przelotowy otwór w przewodzie wtłoczyć cementową mieszaninę uszczelniającą
od dołu do góry; ciśnienie tłoczenia powinno być małe, aby nie naruszyć ścian otworu. Otwór
wypełnić mieszaniną tak, aby podczas wprowadzania zbrojenia niewielka część zaczynu z
niego wypłynęła. Po wprowadzeniu zbrojenia (np. stalowych rur) otwór należy uzupełnić
zaczynem cementowym utrzymując stały poziom mieszaniny.
5.3.3. Montaż zbrojenia
Zbrojenie prętowe należy wyposażyć w plastikowy przewód iniekcyjny zaopatrzony w
perforację osłoniętą manszetami, podobnie jak w zbrojeniu rurą stalową.
Profil walcowany należy wyposażyć w plastikowy przewód iniekcyjny zaopatrzony w
perforację osłoniętą manszetami, podobnie jak w zbrojeniu rurą stalową.
Przygotowane zbrojenie w postaci rury, wiązki prętów lub profilu walcowanego należy
wprowadzić do otworu zaraz po wypełnieniu go mieszaniną uszczelniającą.
5.3.4. Przygotowanie instalacji iniekcyjnej do wtłaczania zaczynu
a) Iniekcja pakerami
Zaczyn wtłacza się strefowo przez poszczególne perforacje osłonięte manszetami.
Służy do tego paker. Jest on blokowany w rurze dwoma kołnierzami rozprężnymi, zasilanymi
cieczą pod ciśnieniem co najmniej 2,0 MPa. Rozstaw pierścieni musi być większy od 70 cm,
aby w każdym położeniu w rurze sąsiadował z co najmniej jedną perforacją. Paker powinien
być umieszczany w rurze kolejno vis a vis perforacji od najgłębszej do coraz płytszych.
Rozprężne kołnierze uszczelniają paker w rurze, a tłoczony zaczyn wypływa z pakera między
rozprężonymi kołnierzami i wydostaje się na zewnątrz rury przez perforację, uchylając gumową
opaskę manszetu. Ciśnienie w rozprężnych kołnierzach pakera musi być zawsze o około 1,0
MPa większe niż ciśnienie tłoczenia iniektu.
b) Iniekcja przewodami iniekcyjnymi
Zaczyn wtłacza się przewodami iniekcyjnymi montowanymi do zbrojenia. Zaczyn pod
ciśnieniem otwiera zawory opaskowe znajdujące się na końcach przewodu iniekcyjnego.
Odległość między zaworami max 70cm. Ilość zaworów max. 3 szt na przewód. Długość i ilość
przewodów iniekcyjnych zależna jest od długości strefy nośnej mikropala.
5.3.5. Wykonanie iniekcji zaczynem cementowym
Iniekcję należy przeprowadzić przed całkowitym stężeniem mieszaniny uszczelniającej
lecz po uzyskaniu przez nią cech wystarczających do uszczelnienia otworu. W przypadku
stosowania do uszczelnienia otworu wlewek z zaczynu cementowego iniekcję wykonuje się
najczęściej po upływie około 20 ÷ 24 godz. od wypełnienia otworu. Możliwe jest zastosowanie
wlewek uszczelniających z dodatkami regulującymi czas wiązania. Czas rozpoczęcia iniekcji po
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wypełnieniu otworu oraz międzyoperacyjne przerwy pomiędzy kolejnymi iniekcjami powinien
określać technologiczny projekt wykonania robót, uwzględniający istniejące warunki gruntowe,
objętości i skład stosowanej mieszaniny.
Po ustawieniu pakera vis a vis najgłębszej perforacji wtłacza się ciecz do rozprężnych
kołnierzy uszczelniając urządzenie w rurze, następnie tłoczy przez paker zaczyn cementowy
wykonując iniekcję strefy w pobliżu tej perforacji. Następnie zwalnia się pierścienie rozprężne,
wycofuje paker do poziomu kolejnej perforacji i wznawia uszczelnienie oraz wykonuje kolejną
iniekcję. Po zakończeniu iniekcji paker należy usunąć z rury i dokładnie instalacje przemyć
wodą, aby możliwe było powtórzenie iniekcji po kilku – kilkunastu godzinach.
W przypadku zastosowania przewodów iniekcyjnych iniekcję wykonuje się kolejnymi
przewodami, tłocząc iniekt do poszczególnych przewodów. Po początkowym wzroście ciśnienia
związanym z przebiciem kamienia cementowego, należy tłoczyć zaczyn aż do uzyskania
założonego wydatku lub do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia. W przypadku konieczności
prowadzenia powtórnych iniekcji tym samym przewodem, instalację iniekcyjną należy przemyć
wodą.
Najczęściej zakłada się, że objętość wtłaczanego zaczynu powinna być nie mniejsza niż
1,5 objętości trzonu mikropala. W złożonych warunkach gruntowych możliwe jest tylko
przybliżone prognozowanie wymaganych objętości iniektu do wtłoczenia. Proponowane
objętości powinien określać projekt technologiczny, który może wskazywać na potrzebę
wykonania iniekcji próbnych na miejscu robót.
Ciśnienie iniekcji zależą głównie od zastosowanego wydatku pompy iniekcyjnej. Dla
buław nośnych (iniekcja selektywna) – w zależności od głębokości iniekowanego poziomu –
należy tak sterować wydatkiem pompy aby ciśnienie zawarło się w przedziale 0,5 ≤ p ≤ 1,50
MPa. Zalecane ciśnienia tłoczenia powinien określać projekt technologiczny odpowiednio do
występujących warunków gruntowych.
5.4. Roboty wykończeniowe
Głowice mikropali należy oczyścić i usunąć warstwę zanieczyszczonego tworzywa lub
uszkodzonego w czasie jego formowania. Ze zbrojenia mikrofala wystającego ponad głowicę
należy usunąć zanieczyszczenia betonem, zawiesiną lub gruntem.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.

Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim
punktem niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie
zinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny być
wykopane ręcznie. Ponadto kontroli podlegają:
-

warunki gruntowe,

-

materiały użyte do wykonania mikropali,

-

zgodność z Dokumentacją Projektową warunków gruntowych, usytuowania mikropali i ich
długości,

-

wytrzymałość na ściskanie zaczynu użytego do formowania mikropali; z 10% mikropali
należy pobrać próbki i przekazać do zbadania wytrzymałości związanego zaczynu,

-

nośność mikropali o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie lub polecone przez
nadzór inwestorski; w przypadku konstrukcji tymczasowych, jeśli akceptuje to projektant, nie
wymaga się próbnych obciążeń mikropali, w innych przypadkach należy stosować się do
zaleceń Projektanta i normy palowej PN-83/B-02482.
Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane dotyczące wykonania

SST-B08 - FUNDAMENTY , MIKROPALE INIEKCYJNE

str. 72/74

mikropali i umieszcza je w metrykach wykonania mikropali.
6.2.

Kontrola warunków gruntowych

Sprawdzenie podłoża polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z
warunkami podanymi w dokumentacji.
Dla wszystkich mikropali należy przeprowadzać makroskopową ocenę wydobywanego
urobku zgodnie z PN-B-04452:2002. Szczegółowe sprawdzenie podłoża wykonuje się w co
najmniej jednym otworze dla każdej podpory mostu lub grupy kilku mikropali, oraz w przypadku,
gdy badania makroskopowe wykażą istotne różnice w stosunku do parametrów podłoża
przyjętych w projekcie fundamentu. Sprawdzenie podłoża powinno być wykonane poprzez
nadzór autorski. Ewentualne przeprojektowanie winno być dokonane przez nadzór autorski i
zaakceptowane przez Inżyniera.
6.3.

Kontrola materiałów

Kontrola wykonywana jest wg zasad określonych w Projekcie Technicznym i w pkt.2
niniejszej ST.
6.4.









Kontrola robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową

Dla każdego mikropala należy sporządzić metrykę, zawierającą następujące dane:
numer mikropala,
średnicę wiercenia i uformowanego trzonu,
rzędną głowicy,
rzędna podstawy,
warunki gruntowe,
rodzaj zaczynu iniekcyjnego,
objętość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg),
jeśli wykonywano iniekcję trzonu, sposób jej przeprowadzenia (wielopunktowa, strefowa),
liczba iniekcji i sposób jej przeprowadzenia, objętość wtłoczonego zaczynu, ciśnienie
zaczynu w czasie iniekcji.

6.5.

Tolerancje wykonania

•

Rozstaw mikropali : ± 5 cm,

•

głębokość formowania mikropali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza się),

•

wytrzymałość na ściskanie zaczynu użytego do formowania trzonu: -5 % (tolerancji
plusowej nie ogranicza się).

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest l metr (mb) długości wykonanego i odebranego mikropala
określonej średnicy i długości wraz z jego głowicą. Do długości pala nie wlicza się wystającego
zbrojenia, ani nadlewki betonu.
W przypadku wykonywania badań nośności mikropali, jednostką obmiaru jest każde
badanie wykonane w pełnym zakresie określonym w projekcie badania nośności.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Zakres odbiorów
Odbiorom podlegają:
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materiały,
wykonane mikropale.
Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie:

-

rysunków z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót,
metryk mikropali,
stwierdzenia zgodności zakresu robót z założonym w Dokumentacji Projektowej,
stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie
badań określonych w pkt 6 niniejszej ST.

Na podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych wg punktu 6 należy
sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami Specyfikacji.
Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik negatywny, wykonane roboty należy
uznać za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami SST i przedstawić je do ponownego odbioru.
8.2.

Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań

W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Autor Dokumentacji Projektowej
powinien stwierdzić:
-

czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów
niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik rozbieżności
rzeczywistych warunków gruntowych od określonych w dokumentacji geologicznej,

-

czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych mikropali celem uzyskania wymaganej
nośności fundamentu.

Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych mikropali nie jest spowodowana winą
Wykonawcy, roboty będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za odebraną ilość metrów [m] wykonanych mikropali wg ceny jednostkowej,
która obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji tj.:
-

materiały,
dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż i odwiezienie sprzętu,
wytyczenie osi mikropali,
wykonanie mikropali,
pobieranie prób do badań wytrzymałościowych,
wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego,
usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego,
wykonanie badań kontrolnych,
uporządkowanie miejsca pracy.

Płaci się za każde badanie nośności przeprowadzone na podstawie dyspozycji projektu
lub nadzoru inwestorskiego; warunkiem jest przeprowadzenie programu badania w pełnym
zakresie określonym w projekcie badania nośności.
Wykonanie innych badań zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski) podlega
oddzielnej zapłacie tylko wtedy gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale.(PZWFS przekłada na polski)
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny
przydatności wody zarobowej do betonu
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(Zmiana A1)
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

