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Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Należy kierować się programem prac konserwatorskich będącym integralną częścią
projektu i SWiOR
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ST.00.00 Wymagania ogólne
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1.

Wstęp

1.1 Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji projektu:
„Projekt modernizacji pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych dla
odwiedzających oraz wymiana parkietu Sali A – Sali Wystaw Czasowych w budynku G w
gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie” Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi.
1.4 Charakterystyka przedsięwzięcia
ADRES INWESTYCJI OBIEKT: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Szczegółowa charakterystyka zawarta jest w dokumentacji projektowej (opis techniczny).
1.5 Określenia podstawowe
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
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budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji.
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki.
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych
w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
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drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z oceną jakości
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.
rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
równie_ przy odbiorze gotowego obiektu.
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instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji.
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót.
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie
określonym wydzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie
prawnie określony w przepisach).
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1 Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach
umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
1.6.2 Przekazana dokumentacja projektowa remontu ma zawierać opis, cześć graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach
umowy.
1.6.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią
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załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuję
kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.
1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo
przez personel wykonawcy.
1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i
urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
1.6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych
ograniczeń obciążenia na os przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z
terenu robót.
1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru
ostatecznego.
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2.

Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 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 przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębię terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3.

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
5.

Wykonanie robót

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
a) projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
graficznej,
b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
c) projekt organizacji budowy.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny
5.2.1. Za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
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wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
6.

Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),
b) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Normą lub aprobatą
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz. U. 98/99).
6.3. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
[2] Książka obmiarów - Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3]

Pozostałe dokumenty budowy - Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz
wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentów budowy - Dokumenty budowy będą przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
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8.

Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) - Podstawowym dokumentem jest
protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:
a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
c) protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,
d) protokoły odbiorów częściowych,
e) recepty i ustalenia technologiczne,
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
i) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakości (PZJ),
j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji
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Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.
9.

Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
10. Przepisy związane
10.1. Ustawy
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn.
zm.).
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie
Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
 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 (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr198, poz. 2041).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
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zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042). 10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom 1, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.04.01
Roboty w zakresie burzenia.
KOD CPV 45111100-9
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1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych związanych z które zostaną wykonane w celu realizacji
projektu: „Projekt modernizacji pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych
dla odwiedzających oraz wymiana parkietu Sali A – Sali Wystaw Czasowych w budynku G
w gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie” Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
1.2. Zakres stosowania SST
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 rozbiórek występujących w obiekcie przetargowym i określonych w
przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.
2.

Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3.

Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.

Transport
Transport materiałów z rozbiórki - środkami transportu kołowego.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.

Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
 przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
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robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz i deski uzyskane z
rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji.
Zgodnie z decyzją nr WZW.5142.1545.2019
Uwaga: rozbiórkę pierwotnej glazury (i elementów takich jak np. ceramiczne wieszaki,
profilowane listwy) należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością, a następnie użyć
ponownie
Uwaga: należy zachować pierwotną stolarkę drzwiową
(w tym drzwi do kabin toaletowych)
6.

Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7.

Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji
robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.
Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu:
 zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową,
 uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki,
 kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

9.

Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt. 9.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.04.02 Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4
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1.

Wstęp.

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych związanych z realizacją projektu:
„Projekt modernizacji pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych dla
odwiedzających oraz wymiana parkietu Sali A – Sali Wystaw Czasowych w budynku G w
gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie” Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
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 renowacje i wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego.
- renowacje tynków istniejących oraz uzupełnienia
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne,
- tynki gipsowe,
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.

Materiały.
Materiały zgodne z wytycznymi technologicznymi wybranych tynków renowacyjnych

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania 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.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
2.2.4.

Projekt modernizacji pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych dla odwiedzających oraz wymiana parkietu Sali A – Sali
Wystaw Czasowych w budynku G w gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane wg. wytycznych
producenta i wytycznych zwartych w programie prac konserwatorskich
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Skład podaje producent
konserwatorskich

tynków renowacyjnych

wg.

wytycznych

programu prac

Skład nie objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Tynki gipsowe.
Tynki gipsowe są gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze
specjalnymi dodatkami.
3.

Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania tego typu
prac.

4.

Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi sodkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczności.
Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach).
Chronić przed wilgocią.
Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki
ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.

Wykonanie robót.
- Wszystkie elementy dekoracyjne, oprawy oświetleniowe, tabliczki informacyjne itp.
znajdujące się w pomieszczeniu przeznaczonym do remontu należy zdemontować i
wyczyścić. Po zakończonym remoncie należy je z powrotem zamontować w pierwotnych
miejscach.
- Rozbiórce poddane są elementy ścianek działowych i okładziny ścienne oraz podłogowe
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- Wszystkie rozprowadzone na ścianach przewody elektryczne i niskoprądowe, w czasie
remontu należy rozprowadzić wszystkie niezbędne przewody w peszlach podtynkowych.

5.1. Ogólne zasady wykonywania renowacji i napraw tynków.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów tj. Po upływie 4- 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich spodków zabezpieczających, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur.
d) Zaleca sie chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Renowacja i naprawy tynków:
1 - Należy oczyścić lico ściany z zabrudzeń, nawarstwień i wtórnych powłok barwnych.
Przystąpienie do czyszczenia powinno być poprzedzone wykonaniem oględzin obiektu.
Oględziny określą rodzaj i stopień zniszczenia materiału, z którego wykonane jest lico
muru, stopień i grubość nawarstwień zabrudzenia, a także głębokość zabrudzenia.
Oględziny należy przeprowadzić poprzez wybór jednej z trzech przedstawionych metod,
tak aby ograniczyć zagrożenie wtórnymi uszkodzeniami istniejącej historycznej tkanki:
Metoda pierwsza – polegająca na usunięciu wypraw malarskich przy pomocy
specjalistycznego preparatu KEIM Diespersionsentferner aromatenfrei; mieszanka
rozpuszczalników, w formie pasty, tworząca z wodą emulsję, wolną od freonów i
aromatycznych węglowodorów, w skład której wchodzą ester, węglowodory alifatyczne,
ester dietyloglikolowy, anionowe substancje powierzchniowo czynne i spulchniacz;
Metoda druga – polegająca na zastosowaniu pasty peelingującej opartej na naturalnej
dyspersji lateksu Arte Mundit typ I firmy Remmers; błonotwórcza pasta peel-off służy
szczególnie do usuwania pyłów, sadzy i innych zanieczyszczeń, również z powierzchni
tynków i dekoracji gipsowych; ponieważ zastosowanie preparatu zależy od jakości podłoża
oraz stopnia zanieczyszczenia, należy przed właściwym użyciem wykonać małe próby na
mało widocznych powierzchniach testowych i zasięgać konsultacji u doradcy technicznego
producenta;
Metoda trzecia – polegająca na oczyszczeniu lica metodą suchą, ścierno-strumieniową
(tj. gumkowanie), która daje dobry rezultat zarówno od strony estetycznej jak i wymogów
konserwatorskich. Efektywność tej metody tkwi w odpowiednio skomponowanym
kruszywie; jedną z metod czyszczenia na sucho jest oczyszczanie powierzchni ścierniwem
podawanym w strumieniu powietrza pod ciśnieniem; ziarna ścierniwa, uderzając w
powierzchnię, odrywają nawarstwienia powierzchniowe, odsłaniając istniejące pod nimi
warstwy; w zależności od rodzaju i stanu podłoża, stosuje się ścierniwa o różnej wielkości
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frakcji i twardości oraz o różnym kształcie ziaren: piasek kwarcowy, mikrokulki szklane, pył
marmurowy lub sodowy; intensywność czyszczenia można regulować ciśnieniem
powietrza od 0,2 do 6 bar; średnica ziaren wynosi od 100 do 20 mikro metrów; średnica
cząstek kruszywa jest dobierana po oględzinach obiektu lub elementu przeznaczonego do
oczyszczenia.
Metoda ta umożliwiającą szybką pracę a technika ścierno-strumieniowa pozwala na pełną
kontrolę procesu czyszczenia – jest metodą nieniszczącą, nie narusza powierzchni np.
sztukaterii, umożliwia czyszczenie powierzchni zdezintegrowanych bez wstępnego
wzmocnienia; ponieważ w procesie czyszczenia strumieniowego lico pozostaje suche,
wilgoć lub związki kwasowe zawarte w zabrudzeniach nie przenikają do podłoża i nie
uszkadzają go; użycie wody uruchamia nieuchronnie niekorzystne procesy tj. migrację soli
rozpuszczalnych w wodzie, wprowadza również związki chemiczne jak kwas
fluorowodorowy, który bardzo często jest wykorzystywany w metodzie mokrej; długotrwały
proces odsychania muru może utrudniać prawidłową realizację dalszych zabiegów
konserwatorskich.
2 - Usunięcie elementów nie przedstawiających wartości historycznej
Usunięcie całkowicie zdezintegrowanych tynków, wtórnych uzupełnień wykonanych
podczas doraźnych napraw.
UWAGA:
Oczyszczenie z pyłu oraz luźnego spoinowania odsłoniętych samoistnie lub wskutek
skucia tynków partii murów
Uzupełnienie większych ubytków w murach ścian oraz w detalach architektonicznych
techniką murarską.
3 - Podklejanie tynków bez obciążania podłoża
Podklejanie fragmentów odspojonych od podłoża tynków zaprawami iniekcyjnymi na bazie
wapna, np. PLM-M firmy CTS.
4 - Wzmocnienie wypraw tynkarskich
Wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych, osłabionych elementów wypraw tynkarskich
z użyciem krzemoorganicznych preparatów o właściwościach hydrofilnych Silex OH firmy
KEIM. KEIM Silex-OH. Preparaty ze względu na swoje bardzo dobre właściwości, wnikają
głęboko w pory materiału budowlanego. Po ulotnieniu się niewielkiej części
rozpuszczalnika ester kwasu krzemowego reaguje z wilgocią zawartą w materiale
budowlanym i powietrzu tworząc żel krzemowy i alkohol. Całkowity czas reakcji wynosi
zwykle ok. 3 tygodni. Po tym okresie w materiale budowlanym pozostaje tylko żel
krzemowy, alkohol ulatnia się całkowicie. Powstały żel pochodzenia mineralnego
wzmacnia kruchą powierzchnię tynku nie zmieniając jego paroprzepuszczalności. Materiał
nie jest hydrofobowy.

5 - Po uzupełnieniu większych ubytków w murach ścian wykonać stabilizację struktury
muru.
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Stabilizacja struktury muru jest wykonywana poprzez zespolenie pęknięć i odspojeń
metodami tradycyjnymi jak przemurowanie oraz w koniecznych przypadkach spięcie muru
z zastosowaniem technologii firmy HILTI lub Fischer przy użyciu nierdzewnych kotew
wklejanych żywicami sztucznymi w otulinie z metalowej siatki. Integralnym etapem
stabilizowania pęknięć i rozwarstwień jest wypełnienie powstałych szczelin i pustek
zaprawami iniekcyjnymi, np. zaprawa iniekcyjna Aida Bohrlochsuspension firmy Remmers
lub materiał o identycznych parametrach.
6 - Przygotowanie podłoża do nakładania tynków poprzez zagruntowanie oraz odtworzenie
tynków
Odtworzenie tynków i rekonstrukcja brakujących elementów w technologii wapiennej firmy
KEIM NHL-Kalkputz-Grob, który jest suchą zaprawą tynkarską na bazie piasku, wapna
(naturalne, białe wapno wysokohydrauliczne) oraz dodatków hydraulicznych i dodatków
poprawiających urabialność i wiązanie (wytrzymałość odpowiada kategorii CS II) lub
zastosowanie materiału o identycznych parametrach.
Po wykonaniu tynków należy przetrzeć całości w celu nadania powierzchni odpowiedniej
faktury.
7 - Pomalowanie lica tynkowanego wykonać farbami zolowo-krzemianowymi Optil firmy
KEIM lub innymi o identycznych parametrach w wybranym przez komisje konserwatorskie
kolorze; wstępnie zaproponowany kolor to: 9870 – biel historyczna [paleta Exclusiv Keim].
5.3. Tynki gipsowe
Do tynkowania można przystąpić tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podłoża jest
powyżej + 5 °C oraz jest gwarancja , że temperatura zostanie utrzymana również w czasie
wiązania i wysychania tynku gipsowego.
Elementach betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca się zagruntować preparatem
gruntującym.
Preparat należy nanieść co najmniej dzień wcześniej przed planowanym tynkowaniem.
Tynkowanie można wykonać metoda natryskowa. Średnia grubość tynku wynosi 1 mm.
6.

Kontrola jakości.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Sprawdzenie zgodności z
dokumentacją techniczną. Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i
materiałów, Sprawdzenie dokładności wykonania Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.

Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji
robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót.

8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jeżeli
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odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i zmyć woda.
8.2. Odbiór tynków.
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku - pionowego
- nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni
8.2.3. Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg PN-70/B10100, jak dla IV kategorii tynków.
Sprawdzeniu podlegają: - przygotowanie podłoży /czystość, stabilność, gruntowanie/,
 rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/, - grubość tynku / średnia
grubość tynku 10 mm/,
 przyczepność tynku do podłoża /nie mniej niż 0,3 MPa/
 występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,
 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.
8.2.4. Niedopuszczalne są następujące wady:
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
9.

Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe
(obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Przepisy związane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe,
zeszyt
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.04.03 Stolarka budowlana
KOD CPV 45421000-4
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1.

Wstęp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru stolarki okiennej związanej z realizacją projektu: „Projekt modernizacji
pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych dla odwiedzających oraz
wymiana parkietu Sali A – Sali Wystaw Czasowych w budynku G w gmachu Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie” Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
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 montażu elementów stolarki okiennej.
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.

Materiały.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Stolarka okienna.
Stolarka okienna wewnętrzna systemowa z profili o odporność ogniowa EI30.
Przeszklenie - szyby zespolone bezpieczne.
2.3. Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa wewnętrzna systemowa aluminiowa z naświetlami odporność ogniowa
naświetli EI30
Stolarka systemowa – kabiny ustępowe (w miejsce zniszczonych drzwi których nie da się
ponownie zainstalować w sposób poprawny)
Płyta drzwi - wysokociśnieniowy laminat kompaktowy HPL (high pressure laminate) to
nasączone żywicą fenolową włókna celulozy sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Jego
wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne pokrycie z żywicy melaminowej
- zawias ukryty w profilu aluminiowym zabezpiecza przed przycięciem palców, montowany
do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny,
- wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem ościeżnicowym drzwi, zakres
regulacji +/- 20 mm,
- zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla osób
niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez kliknięcie, możliwość
awaryjnego otwarcia.
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2.4. Okucia budowlane. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia obwiedniowe np.
Roto o wielopunktowym docisku skrzydła do ramy okiennej gwarantują wysoką szczelność.
Każde skrzydło uchylno-rozwierne jest wyposażone w funkcje mikrowentylacji, dzięki której
można regulować poziom wilgotności w pomieszczeniu. Okucia powinny odpowiadać
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny
być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farba ftalową,
chromianową przeciwrdzewną.
Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji
służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i
wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwiązań.
3.

Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności.

5.

Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie ościeży.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeże, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub
listwach. Elementy kotwiące osądzić w ościeżach.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2mm przy długości przekątnej do 1m,
- 3mm przy długości przekątnej do 2m,
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Parapet zewnętrzny należy zamontować w taki sposób aby uniemożliwić wodzie
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spływającej z okna na parapet przedostanie się pomiędzy ościeże a ościeżnicę i pod
parapet.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
6.

Kontrola jakości.

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:






7.

sprawdzenie zgodności wymiarów,
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.

Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji
robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót.
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w
punkcie 5.

9.

Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe
(obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Przepisy związane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN- 78/B-1 3050 Szkło płaskie walcowane.
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-C-81 901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81 901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków
powietrznych elementów budowlanych
 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych
 PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.04.04
Roboty w zakresie podłóg drewnianych
KOD CPV 45432114-6

Projekt modernizacji pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych dla odwiedzających oraz wymiana parkietu Sali A – Sali
Wystaw Czasowych w budynku G w gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

1.

Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru sufitów
podwieszonych związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Projekt modernizacji
pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych dla odwiedzających oraz
wymiana parkietu Sali A – Sali Wystaw Czasowych w budynku G w gmachu Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie” Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie:
- wymiany parkietu w formatach i wymiarach parkietu istniejącego
 robót rozbiórkowych i demontażowych,
 ułożenia izolacji
 wykonanie ew. podkładek betonowych,
 wykonanie ew. ślepej podłogi na legarach ułożonych jak pierwotnie
 ułożenie pakietu
 obsadzenie gniazd zasilania, malowanie parkietu
gatunek drewna – dąb.
- wykonania wpustów instalacji elektrycznej w posadzce.
- odtworzenia listwy przy cokołowej w której zamontowane będą gniazda wtykowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami
podanymi w OST „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Materiały budowlane:
- wylewka uzupełniająca
- parkiet w wymiarach istniejących – dąb- kl. I impregnowane, wymiarowe,
- papa asfaltowa izolacyjna dla parkietów
- listwy przypodłogowe w wymiarach jak w projekcie
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- lakier i środki gruntujące
- środek do gruntowania dla parkietów dębowych,
Warunki normowe na wszystkie w/w materiały określają karty technologiczne
producenta oraz obowiązujące Polskie Normy.
3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania robót budowlano-montażowych Wykonawca robót powinien wykazać
się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:
- szlifierka do parkietu, wyciąg budowlany, standardowy zestaw elektronarzędzi,
rusztowanie ramowe warszawskie wys. do 8 m.
4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Przewożenie i składowanie materiałów do sufitów
Materiały powinny być transportowane i składowane na paletach. Należy je chronić przed
wilgocią.
5.

Wykonanie robót

5.1. Zabezpieczenie ogniowe PN-EN 1365-2:2000
5.2. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.3. Izolacje przeciwwilgociowe.
W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci na istniejącej
wlewce stosować izolację z papy podkładowej termozgrzewalnej min. grub. 3,5 mm.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża.
N a powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podłoża pod izolacje powinna być czysta.
Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 C.
5.4. Posadzki z deszczułek.
Posadzki z deszczułek należy wykonać zgodnie z rysunkami i dokumentacją kosztorysową
tj. z klepki dębowej grub. I wymiarów klepek istniejących
metodą pierwotną używaną do montażu w budynku PKiN. Wilgotność podkładu w czasie
układania posadzek deszczułkowych - deski drewniane , legary – powinna wynosić 14%.
Wilgotność podkładu powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem
układania posadzki.
Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły powinny być wykonane z tego samego
rodzaju materiału co listwy pierwotnie montowane. Powinny również mieć na tylnej stronie
wycięcie umożliwiające wentylację przestrzeni podłogowej.
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Do przybijania deszczułek grub. 2,2, cm do ślepej podłogi należy stosować gwoździe
stalowe 22x50 (o średnicy 2,2 mm i długości 50 mm). Podłogę z deszczułek należy
zabezpieczyć 3 warstwami lakieru do sal wystawowych celem zapewnienia odporności na
czynniki użytkowe zabezpieczające drewno przed wnikaniem brudu i zawilgocenia.
Podłogę wykonywać przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu nie niższej niż
15C, a wilgotność względna powietrza w granicach 56-65%. Te warunki cieplnowilgotnościowe powinny być zapewnione również po wykonaniu posadzek, aż do czasu
oddania budynku do użytku.
W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z deszczułek tego samego
rodzaju, typu i wymiarów. Deszczułki powinny być układane według ustalonego wzoru.
Między posadzką deszczułkową, a stałymi pionowymi elementami budynku ( ściany) należy
pozostawić szczelinę dylatacyjną co najmniej 10 mm.
Posadzka deszczułkowa powinna być ułożona szczelnie. Dopuszczalna szerokość
spoin między deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm. Powinna być równa i
pozioma. Dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2mm/m i 3 mm na całej
długości lub szerokości pomieszczenia. Powierzchnia posadzki deszczułek przybijanych
bezpośrednio po ułożeniu powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni
posadzki nie powinny być widoczne ślady zarysowań materiałem ściernym.
Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz
z listwami
przypodłogowymi przyściennymi i cokołami powinna być wykończona poprzez lakierowanie
3 warstwami.
Normy obowiązujące przy wykonywaniu podłóg:, PN-EN 13756:2004, PN-EN 13226:2003,
PN-EN 13226:2004, PN-EN 13442:2004, PN-EN 13488:2004.
5.5. Malowanie.
Po oczyszczeniu powierzchni do malowania ze starych powłok malarskich, po wykonaniu
drobnych napraw tynków oraz przygotowaniu całej powierzchni pod roboty malarskie,
powierzchnie starych tynków należy zagruntować emulsją gruntującą Atlas UNI Grunt.
Roboty malarskie należy realizować zgodnie z dokumentacją kosztorysową oraz z PN69/B-10280/Ap1:1999, PN-EN ISO4618-3:2001, PN-c-81901:2002 oraz innymi związanymi
obowiązującymi Polskimi Normami oraz kartą technologiczną producenta materiałów.
Powłoki malarski powinny mieć jednolitą barwę zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków,
uszkodzeń , zanieczyszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
6.

Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Program zapewnienia jakości robót
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
6.3. Pobieranie próbek.
6.4. Badania i pomiary.
6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodności z PN
6.6. Dokumenty budowy.
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

7.

Obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa
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Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają
następującym etapom odbioru , dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór końcowy,
d) odbiór pogwarancyjny.
.
7.2. Roboty posadzkowe
Odbiór robót posadzkowych polega na:
- sprawdzeniu zgodności robót z rysunkami i kosztorysem,
- sprawdzeniu jakości użytych materiałów,
- sprawdzeniu prawidłowego wykonania warstw izolacyjnych,
- sprawdzeniu prawidłowego wykonania posadzki obejmującego:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,
 sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości
podłogowych.

zamocowania

listew

- sprawdzenie zgodności wykonania z obowiązującymi normami
7.3. Malowanie
Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje następujące badania:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barw, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam,
smug, zacieków, widocznych śladów pędzla itp.
- sprawdzeniu zgodności barwy powłoki ze wzorcem,
- sprawdzenie połysku,
- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania
- odbiór wykonania zgodnie z obowiązującymi normami i kosztorysem.
8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją
umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały
wyniki pozytywne.
10. Przepisy związane
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10.1. Normy
Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcja montażu sufitów podwieszonych producenta.
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla każdego typu materiałów.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.04.05 Podłogi i posadzki
KOD CPV 45432100-5
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1.

Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek występujących z realizacją projektu: „Projekt modernizacji
pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych dla odwiedzających oraz
wymiana parkietu Sali A – Sali Wystaw Czasowych w budynku G w gmachu Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie” Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
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 posadzek w obiekcie przetargowym.
 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 6-10cm wg. potrzeb.
 Podkłady z wylewki cienko-warstwowej – wg. potrzeb
 Posadzki właściwe:
Projektuje się w sanitariatach płytki podłogowe w kolorach
białym - white BAU (biały) i ecru – linen LIN o formacie 10x10cm z fugą gr 2mm
Rozłożenie płytek na posadzce jak na rysunku
- wyoblenia na ścianie i w strefie cokołowej wykonać z płytek z tej samej kolekcji w
kolorze białym - white BAU (biały)
Glazura na kleju, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, sortowaniem płytek,
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na kleju oraz wypełnieniem
spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Cokoliki z płytek cokołowych
w kolekcji, ułożonych na zaprawie klejowej, oczyszczeniem i przygotowaniem
podłoża, zagruntowaniem, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem,
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.

Materiały.

2.1. Zaprawa klejowa
Do przygotowania zaprawy klejowej do płytek podłogowych z kamieni sztucznych typu gres
należy stosować gotowe mieszanki dostosowane do układanego typu płytek i wodę.
2.2. Wyroby terakotowe i gresy.
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
 barwa: wg wzorca producenta,
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nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0Mpa,
ścieralność nie więcej niż 1,5mm, - mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,
kwasoodporność nie mniej niż 98%,
ługoodporność nie mniej niż 90%

b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
 długość i szerokość: ±1,5mm,
 grubość: ±0,5mm,
 krzywizna: ±1,0mm.
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
zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.

Wykonanie robót.

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa 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 - 12MPa, na zginanie - 3MPa.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone woda.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku
paskiem papy lub taśmą posadzkową.
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 5ºC.
5.2. Posadzki z płytek typu Gres
Układanie płytek rozpoczyna się od
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

najbardziej

eksponowanego

narożnika

w

Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie
przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°.
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie
podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
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50x50mm - 3mm
l00xl00mm - 4mm
l50xl50mm - 6mm
200x200mm - 6mm
250x250mm - 8mm
300x300mm – l0mm
400x400mm - l2mm.

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki.
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na
szerokość spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się
efekt przyssania”.
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na
zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki.
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
 do l00mm - około2mm
 od l00 do 200mm – około 3mm
 od 200 do 600mm – około 4mm
 powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje sie
cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa.
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.
6.

Kontrola jakości.

6.1. Wymagana jakość materiałów powinny być potwierdzone przez producenta, przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie do dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiada
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych konania robót (cieplnych,
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wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7.

Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji
robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót.
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie 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 wygładu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową,
 sprawdzenie grubości posadzki cementowej 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
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.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 9.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy związane.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
 PN-EN 197-1:2002 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.
 PN-ISO 13006:200 1 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości
i znakowanie.
 PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakosci
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powierzchni.
 PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych.
 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
 PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.04.06 Kładzenie glazury
KOD CPV 45431200-9
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1. Wstęp.
1.6. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru płytek ściennych występujących z realizacją projektu: „Projekt
modernizacji pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych dla
odwiedzających oraz wymiana parkietu Sali A – Sali Wystaw Czasowych w budynku G w
gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie” Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
1.7. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.8. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie okładzin ściennych z glazury w obiekcie przetargowym.
 Skucie glazury istniejącej z uwzględnieniem szczególnej ostrożności w przypadku
glazury historycznej
 Podkłady tynku – uzupełnienia – wg. potrzeb
 Posadzki właściwe:
- Projektuje się w sanitariatach płytki naścienne w kolorach
białym - white BAU (biały) o formacie 15x15cm z fugą gr 2mm
Rozłożenie płytek na ścianach jak na rysunku
- wyoblenia na ścianie i w strefie cokołowej wykonać z płytek z tej samej kolekcji w
kolorze białym - white BAU (biały) – jak w SWiOR dla posadzek
Glazura na kleju, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, sortowaniem płytek,
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na kleju oraz wypełnieniem
spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary
1.9. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.

Materiały.

2.1. Zaprawa klejowa
Do przygotowania zaprawy klejowej do płytek ściennych należy stosować gotowe
mieszanki dostosowane do układanego typu płytek i wodę.
2.2. Wyroby terakotowe i gresy.
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
c) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
 barwa: wg wzorca producenta,
 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,
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wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0Mpa,
ścieralność nie więcej niż 1,5mm, - mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,
kwasoodporność nie mniej niż 98%,
ługoodporność nie mniej niż 90%

d) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
 długość i szerokość: ±1,5mm,
 grubość: ±0,5mm,
 krzywizna: ±1,0mm.
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
zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.

Wykonanie robót.

5.1. Roboty rozbiórkowe.
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia.
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. Do rozbiórki urządzeń i
instalacji elektrycznej można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone
od zasilania. Roboty przy elementach zabytkowych należy wykonywać z wielką
ostrożnością odkładając i zabezpieczając możliwe do wykorzystania elementy glazury
5.2. Roboty ogólnobudowlane
Przed ułożeniem płytek należy przygotować powierzchnię ściany
- dokonać uzupełnień i zabezpieczyć impregnatem przeciwwodnym
Układanie płytek rozpoczyna się od
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

najbardziej

eksponowanego

narożnika

w

Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie
przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°.
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie
podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
 50x50mm - 3mm
 l00xl00mm - 4mm
 l50xl50mm - 6mm
 200x200mm - 6mm
 250x250mm - 8mm
 300x300mm – l0mm
 400x400mm - l2mm.
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
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wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki.
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na
szerokość spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się
efekt przyssania”.
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
 do l00mm - około2mm
 od l00 do 200mm – około 3mm
 od 200 do 600mm – około 4mm
 powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Do spoinowania płytek można przystąpić nie
wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
6.

Kontrola jakości.

6.1. Wymagana jakość materiałów powinny być potwierdzone przez producenta, przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie do dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiada
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych konania robót (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7.

Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji
robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót.
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
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8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
 sprawdzenie wygładu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową,
 sprawdzenie grubości posadzki cementowej 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
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.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 9.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy związane.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
 PN-EN 197-1:2002 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.
 PN-ISO 13006:200 1 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości
i znakowanie.
 PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
 PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych.
 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
 PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST.04.07 Instalowanie ścianek działowych
KOD CPV 45421152-4
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1. Wstę
ęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych związanych z realizacją projektu pod nazwą
„Projekt modernizacji pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych dla
odwiedzających oraz wymiana parkietu Sali A – Sali Wystaw Czasowych w budynku G w
gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie” Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
1.2 Przedmiot i zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót obję
ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie montażu elementów lekkiej zabudowy ścian. Zakres i ilość
wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.
1.4 Okreś
ślenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 Wymagania ogólne. Wymagania ogólne
przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace
budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,
1.5 Ogólne wymagania dotyczą
ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera zarządzającego realizacją umowy.
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00 Wymagania ogólne. Przy
wykonywaniu okładzin należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122
„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00
Wymagania ogólne.
2.1. Płyty G-K.
W projekcie założono użycie płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm. Wszystkie
zastosowane płyty powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 –
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
2.2. Materiały uzupełniają
ące
2.2.1. System mocowania płyt
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podłoża zaleca się stosować wkręty
producenta danego systemu.
2.2.2. Masy do szpachlowania
Do szpachlowania styków płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej szpachle
gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004.
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3. Sprzę
ęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczą
ące sprzę
ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne.
3.2. Sprzę
ęt do wykonywania elementów lekkiej zabudowy ścian i sufitów
Wykonawca przystępujący do wykonania prac budowlanych, powinien wykazać się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego: piłki
elektryczne, ręczne, wiertarki, wkrętarki, sprzęt mierniczy.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczą
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.
4.2. Transport płyt
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o
grubości 12,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy
pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w
zawiesie z widłami.
4.3. Magazynowanie płyt
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy
składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem
płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości,
nakładanych jeden na drugi.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
5.2. Warunki przystą
ąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:
- powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne
- pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
- pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaż
ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN- 72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
5.3.1. Okładziny ścienne na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą
ścianą,
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu
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ES,
- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu
ES.
6. Kontrola jakoś
ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoś
ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne
6.2. Badania w czasie wykonywania okładzin z płyt gipsowo-katronowych
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na
stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów
płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek,
drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Wielkości
obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji
projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2. Odbiór podłoż
ża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Roboty uznaje się za
zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST
dały pozytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche
tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
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- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
- wichrowatość powierzchni.
9. Podstawa płatnoś
ści
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.
10. Przepisy zwią
ązane
10.1. Normy


















PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
EN 20105 „Badanie odporności wybawień”; część 2
PN-EN 12467:2004 Płyty płaskie włóknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu i metody badań
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
Odpornych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
 Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy
 Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV –
Kraków 1996 r.
 Instrukcja montażu płyt włóknisto-cementowych.
 Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa
1997
 Aprobata techniczna na cały system elewacyjny z podkonstrukcja

Projekt modernizacji pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych dla odwiedzających oraz wymiana parkietu Sali A – Sali
Wystaw Czasowych w budynku G w gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.04.08 Roboty malarskie
KOD CPV 45442100-8
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1.

Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z realizacją projektu: „Projekt
modernizacji pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych dla
odwiedzających oraz wymiana parkietu Sali A – Sali Wystaw Czasowych w budynku G w
gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie” Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu: Malowanie tynków.
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.

Materiały.

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
 wodę - do farb emulsyjnych,
 terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane.
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymagania dla farb:
 - Dla ujednolicenia wnętrz przyjęto kolorystykę opracowaną dla hallu głównego
wystawowego i szatniowego w programie prac konserwatorskich wykonanego przez
Małgorzatę Gałązkę – Nikonov (maj 2019)
 Projektuje się pomalowanie lica tynkowanego farbami zolowo-krzemianowymi Optil
firmy KEIM lub innymi o identycznych parametrach w wybranym przez komisje
konserwatorskie kolorze; wstępnie zaproponowany kolor to: 9870 – biel historyczna
[paleta Exclusiv Keim]. .
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2.4. Środki gruntujące.
 Dostosowane do farb renowacyjnych podanych w projekcie
Zalecane gruntowanie podane przez producenta
2.5. Kolorystyka
Farby wg wykazu kolorystycznego
Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji
służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i
wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwiązań.
3.

Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.
Każdorazowo wybrany sposób i zastosowane narzędzia malarskie muszą być
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.

Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.

Składowanie
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +5°C okres składowania wynosi
12 miesięcy.

6.

Wykonanie robót.
Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C.
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak
przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C.

6.1. Przygotowanie podłoży.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
6.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem lub
specjalnie do tego przeznaczonymi emaliami systemowymi.
6.3. Wykonywanie powłok malarskich.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w
różnych odcieniach.
6.4. Próbne wymalowania.
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST należy dokonać
wymalowań na próbnym nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku) o wymiarach ok.
2m2. Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb
elewacyjnych powinien być zamocowany na elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu
budynku.
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Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.
7.

Kontrola jakości.

7.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni
obejmować
 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości,

przygotowanej

do

malowania

powinna

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.
7.2. Roboty malarskie.
7.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania:
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
7.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
7.2.3. Badania powinny obejmować:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
8.

Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji
robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.

Odbiór robót.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

9.1. Odbiór podłoża.
9.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia
szpachlówka.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
9.2. Odbiór robót malarskich
9.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowaną
do powłok o dobrej jakości wykonania.
9.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego
koloru.
9.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
9.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
9.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
10. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie
z kosztorysem ofertowym.
11. Przepisy związane.







PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81 901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Wymagania ogólne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady 1990r.

Projekt modernizacji pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych dla odwiedzających oraz wymiana parkietu Sali A – Sali
Wystaw Czasowych w budynku G w gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.04.09 Roboty renowacyjne
KOD CPV 45453100-8
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1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót renowacyjnych związanych z realizacją projektu: „Projekt
modernizacji pomieszczeń dwóch zespołów sanitarnych przeznaczonych dla
odwiedzających oraz wymiana parkietu Sali A – Sali Wystaw Czasowych w budynku G w
gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie” Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
2. Zakres stosowania SST
Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót renowacyjnych oraz ich
odbiorze.
Niniejsze wymagania techniczne dotyczą następujących robót :
- demontaż uszkodzonych i zniszczonych detali ściennych i sufitowych
- renowacja detali,
- rekonstrukcje brakujących detali ,
- montaż detali
- uzupełnienie tynków
- wykonanie nowej powłoki malarskiej
3. Materiały
Projektuje się zastosowanie materiałów jak w programie prac konserwatorskich
Wszelkie materiały do wykonania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
4. Sprzęt
Do wykonania robót używać należy narzędzia i elektronarzędzia odpowiednie dla tego typu
robót. Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
5. Transport
Do transportu materiałów stosować następujące środki transportu:
- Spoiwa gipsowe przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych
warunkach.
Chronić przed wilgocią.
Absorpcja wilgoci może doprowadzić do zmiany własności fizycznych gipsu: czasu
wiązania oraz wytrzymałości.
6. Wykonywanie robót
6.1 Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót renowacyjnych obowiązują wymagania dotyczące robót
tynkowych i malarskich.
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6.2 Kolejność i technika wykonania robót:
ELEMENTY SZTUKATERII
1 - Przeprowadzić badania technologiczne konserwatorskie na występowanie oryginalnych
warstw malarskich.
2 - Czyszczenie wstępne powierzchni sztukaterii
Oczyścić mechanicznie powierzchnię sztukaterii z powłok farb i szpachlówek oraz
delikatnie pędzlami z luźnych nawarstwień, brudu, nalotów; zabieg ten pozwoli na ocenę
stanu zachowania form rzeźbiarskich oraz ustalenie zakresu usuwania wtórnych
nawarstwień.
Mechanicznie dłutami snycerskimi, skalpelami oraz szczotkami z włókna szklanego, usunąć
wadliwe pod względem technologicznym uzupełnienia, skorodowane kotwienia, stelaże i
wtórne przemalowania, równolegle prowadzić wstępne wzmocnienia i podklejanie
zdegradowanego oryginału.
Mechaniczne usunąć wtórne formy gipsowe, rażące pod względem estetycznym, nałożone
na zachowanych formach oryginalnych.
3 - Wzmocnienia sztukaterii
Osłabione partie sztukaterii strukturalnie wzmocnić i skonsolidować preparatem hydrofilnym
Silex OH przez nanoszenie go pędzlem na zdegradowaną strukturę zapraw, należy przy
tym zadbać o tzw. sezonowanie wzmacnianych elementów przez zapewnienie im
atmosfery o podwyższonej wilgotności, niezbędnej do prawidłowego przebiegu procesu
wiązania.
Ustabilizować i skleić ruchome, niestabilne i rozwarstwione fragmenty sztukaterii stosując
preparat na bazie wapna Romanit-Sumpfkalk firmy Keim, zamiennie Kalkinjektionsmörtel
firmy Remmers lub PLM-A firmy CTS, masy iniekcyjne wprowadzać przy pomocy
strzykawki, uprzednio alkoholem zmniejszając napięcie powierzchniowe podklejanych
szczelin.
4 - Odtworzenie zniszczonej sztukaterii
Wykonać profile gzymsów i plafonów techniką ciągnioną według szablonów, kształt
szablonów przygotować na postawie zachowanych fragmentów oryginalnych profili metodą
analogii. Gzymsy sztukatorskie oraz profilowane listwy okalające sufity i plafony sufitowe
wyciągnąć w dwóch specjalistycznych zaprawach sztukatorskich, rdzeń wyprowadzić w
szybkowiążącej zaprawie podkładowej Stucco Grobzug FG 88 firmy Baumit, nadkładanej w
koniecznych przypadkach na konstrukcję z drutu miedzianego, warstwę wierzchnią,
wykończeniową wyciągnąć z zaprawy Stucco Feinzug FF 89 tej samej produkcji. Materiały
sporządzone na bazie spoiw mineralnych.
Wykonać cyzelowanie i podkreślenie rysunku wykonanych profili.
5 - Uzupełnianie istniejącej sztukaterii
Uzupełnić ubytki (drobne pęknięcia, wżery, uszkodzenia mechaniczne) przy pomocy
szpachlówek np. Maltamix TM firmy CTS lub zapraw o odpowiednio dobranej strukturze, w
zależności od wyników badań na skład zapraw.
6 - Wykańczanie powierzchni sztukaterii
Opracować końcowo powierzchnię przez jej zagruntowanie w celu zabezpieczenia i
ograniczenie chłonności podłoża I&F Grund firmy Keim.
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Pomalować powierzchnię sztukaterii farbą zolowo-krzemianową Optil firmy Keim wg
kolorystyki wstępnie przewidzianej w projekcie lub ustalonej w wyniku badań
konserwatorskich ujawniających pierwotną kolorystykę.
ELEMENTY METALOWE
1 - Mechaniczne oczyszczenie
szczotkowania lub wulkanizowania.

elementów

metalowych

metodą

piaskowania,

2 - Stabilizacja ognisk korozji np. roztworem taniny w alkoholu.
3 - Wyizolowanie powierzchni wchodzących w mur trwałymi elastycznymi powłokami na
bazie lakierów z żywic sztucznych.
4 - Malowanie elementów metalowych
Pokrycie elementów metalowych powłokami zabezpieczającymi antykorozyjnymi np. firmy
Sigma lub Tikkurila.
Pokrycie elementów metalowych powłoką farby Cynkal zastępującą cynkowanie ogniowe
(tzw. cynkowanie na zimno) oraz wykańczającą dającą satynową powłokę w odpowiednio
dobranym kolorze.
5 - Montaż
Wypełnienie gniazd montażowych elastycznymi zaprawami np. firmy Remmers, typu
Funcosil ECC-Fugenmörtel lub KEIM Restauro Fuge.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
5.1. Kontrola jakości
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych oprac. ITB – W-wa
5.2. Kontrola materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz
właściwymi normami.
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez
upoważnione laboratoria.
6. Obmiar Robót Renowacyjnych
6.1. Jednostką obmiarową robót jest:
Jednostką obmiarową robót jest sztuka wykonanego detalu.
Listwy i gzymsy dekoracyjne oblicza się w mb.
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6.2. Zasada obmiaru
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej, zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
7. Podstawa Płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych – zgodnie z Częścią ogólną STWiOR.
8. Przepisy związane
 8.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oprac. ITB – W-wa
Część B – Zeszyt nr 4
 8.2 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z
dnia 17.09.2003r. poz. 1568)

