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1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej(ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych w Internacie Zespołu Szkół
Mechanicznych Elekrtycznych i Elektronicznych w Toruniu.
1.2 Podstawa opracowania
a) zlecenie inwestora
b) wizja lokalna
c) przedmiar robót
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i
odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót
określonych w pkt. 1.1.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót obejmujący:
1. Roboty demontaŜowe
- demontaŜ kratki ściekowej
- demontaŜ baterii natryskowej
- demontaŜ grzejnika Ŝeliwnego z gałązkami przyłączeniowymi(pom. prysznica)
- demontaŜ części posadzki z lastryka (przy kratce ściekowej)
- demontaŜ opraw oświetleniowych, gniazd, wyłączników oraz starej instalacji
elektrycznej
- zeskrobanie i ługowanie starych powłok malarskich z powierzchni ścian i
sufitów
2. Roboty montaŜowe
- wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazdowej (podtynkowo)
montaŜ gniazd p/t - 1 szt
montaŜ wyłącznika poj. p/t -2 szt
montaŜ opraw oświetleniowych (plafonier) - 2 szt
- uzupełnienie i wykonanie tynków cementowo wapiennych na ścianach i sufitach
- po robotach instalacyjnych oraz wyrównanie
ścian pod okładziny ceramiczne
- wykonanie tynków gipsowych (gładzi), na ścianach i sufitach
- wykonanie warstwy wyrównującej i izolacji przeciwwilgociowej posadzki z zapraw
firmy Sopro
- wykonanie wykładziny podłogowej i okoładziny ścian do wys.2 m z płytek
ceramicznych
- malowanie sufitów, ścian, stolarki drzwiowej oraz grzejnika i rur
- montaŜ kratki odpływowej
- montaŜ baterii natryskowej
1.5. Określenia podstawowe,definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST
- wymagania ogólne - CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
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przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, i pkt 1. 5.
1.7. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
• Z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawąz 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,
• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania składowania
podano w ST „Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo:
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany,
• termin przydatności do uzycia podany na opakowaniu.
• dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
* wszystkie produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w
budownictwie.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z
Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo
zastosować kaŜdy inny „równowaŜny” wyrób.- po uprzednim zaakceptowaniu przez
Inspektora nadzoru.
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• są właściwie oznakowane i opakowane,
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• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowied nimi dokumentami
odniesienia,
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą
Techniczną
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne
Kod CPV45000000-7, pkt 3
3.2.Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne
Kod CPV45000000-7, pkt 4
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewoŜonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach i terenie samej budowy.
4.3. Transport składowanie materiałów
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności..
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podanow ST
„Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5. 2. Instalacja elektryczna
- Instalację elektryczną wykonać przewodami 3 Ŝyłowymi - podtynkowo
obwód oświetleniowy przewodem YDYt 3x1,5 mm2
obwód gniazdowy przewodem YDYt 3x 2,5 mm2
- Oświetlenie - oprawy Ŝarowe (wybór przez inwestora) - 2 szt
- Gniazda p/t z stykiem ochronnym - 1 szt
- Wyłącznik pojedyńczy p/t - 2 szt
5.3.Instalacja kanalizacyjna - odpływ
Zastosować odpływ Viega Visign z kratką z stali nierdzewnej 100x100 mm, z
kołnierzem izolacyjnym, nr kat.557119
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5.4.Roboty murarsko - tynkarskie
1. Roboty tynkarskie
Tynki uzupełniające i wyrównawcze wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej
klasy M-4
2. Roboty gipsowe- gładzie
Gładzie wykonać z gotowej gipsowej gładzi szpachlowej. PodłoŜe powinno być
suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów,
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części
powierzchni naleŜy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki
stalowej. JeŜeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoŜa, zaleca się stosowanie
emulsji ATLAS UNI-GRUNT. Zaprawy gipsowej nie stosuje się na podłoŜach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnię istniejących ścian
naleŜy zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę. Przygotowanie zaprawy oraz
sposób nakładania wykonać zgodnie z instrukcją Producenta. Na wszystkie naroŜniki
zewnętrzne w pomieszczeniach przykleić osłony naroŜnikowe Al do wysokośći 2 m od
posadzki. Po wyschnięciu gładzi całą powierzchnię przeszlifować płótnem ściernym
drobnoziarnistym lub siatką ścierną
5.5.Wykonanie wykładzin podłogowych z płytek Gres
1. Kolorystyka - wybór inwestora
2. Miejsce - posadzka pom. prysznica
3.Charakterystyka techniczna
Okładziny posadzki w pomieszczeniu łazienek wykonać z gresów szkliwionych o
następujących parametrach:
- nasiąkliwość E ≤ 0,5 %
- plamienie(klasa) - 5
- scieralność PEI ≥ 4
- antypoślizgowość R ≥ 9 (tz. skałka)
4. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia, naprawione i wykończone tynkiem lub
masami naprawczymi
5.Przygotowanie podłoŜa
- podłoŜe musi być nośne oraz pozbawione warstw zmniejszających przyczepność:
cienkich, odspajających się warstw jastrychu i tynków,
gładzi gipsowej,
zabrudzeń od farb itp.
- chłonny beton, tynki cementowe i płyty G-K naleŜy zagruntować preparatem do
podłoŜy chłonnych, np. Sopro GD 749
- nierówności w podłoŜu przed uszczelnianiem powierzchni i układaniem płytek
naleŜy wyrównać za pomocą szpachli, np. Sopro AMT 468.
Sopro AMT 468 jest to szybkowiąŜąca, cementowa zaprawa szpachlowa do
wygładzania i napraw powierzchni ścian i podłóg z betonu, tynku, murów, jastrychów.
Szczególnie zalecana jako pdkład wyrównawczy w pomieszczeniach wilgotnych i
mokrych.
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6. Uszczelnianie podłoŜa
- uszczelnienie powinno zabezpieczać nie tylko przed przeciekaniem wody , ale
równieŜ przed przenikaniem wilgoci pod okładzinę
do warstw nośnych.
- w łazience naleŜy uszczelnić wszystkie strefy mokre tj. posadzkę oraz ścianę w
rejonie unywalki.
- do uszczelnienia naleŜy uŜyć zaprawy uszczelniającej jednoskładnikowej DSF 523.
Jest to jednoskładnikowa, cementowa zaprawa
uszczelniająca do
wytwarzania elastycznych powłok nie przepuszczających wody i pokrywająca rysy.
- przed ułoŜeniem warstwy zaprawy uszczelniajacej nałeŜy we wszystkie naroŜniki
pomiędzy ścianą a posadzką wkleić taśmy
uszczelniające Sopro DBF 638.
- hydroizolację wykonać z jednej warstwy zaprawy uszczelniającej o gr. min 2 mm
zazbrojonej siatką z włokien poliestrowych.
7. MontaŜ wykładzin pdłogowych z okładzin ceramicznych
Do klejenia płytek na podłodze naleŜy uŜyć kleju Sopro VF 413. Kompozycja
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe
gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod
kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać
całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek.
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki)
dystansowe. Minimalna szerokość szczeliny fugowej ≥ 1 mm. Przed całkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna
teŜ usunąć wkładki dystansowe. Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie
wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny czas powinien być
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Do spoinowania
uŜyć spoin wodoodpornych z dodatkiem kompozytów przeciw bakteryjnych i
zabrudzeniowych. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do
spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę
naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i
ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną
gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność
powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie
ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.
5.6.Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych szkliwionych
1. Kolorystyka - wybór inwestora
2. Wysokość - okładzinę ścienną wykonać do h = 200 cm
3. Miejsce - ściany pom. prysznica
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4.PodłoŜa pod okładzinę - rodzaje i wymogi
a\ PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych
mogą być:
- ściany betonowe
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
- płyty gipsowo kartonowe.
b\ PodłoŜe powinno spełniać następujące wymagania:
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze
starych powłok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie moŜe
przekraczać 3 mm
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm
na wysokości kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm
na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejących na podłoŜach pokrytych starymi powłokami
malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
niŜszej niŜ M4.
5. MontaŜ okładzin ściennych
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według,
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie
płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakowa szerokość, większą niŜ połowa płytki.
Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę
drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje
się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Do klejenia płytek na ścianach naleŜy uŜyć kleju Atlas , przygotowanego (zgodnie
z instrukcją producenta). Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być rozłoŜona
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji
sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni płytki.
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2
lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.Grubość warstwy
kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w
dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe powinna znaleźć się tam cała
płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy zacząć od
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.Układanie płytek
polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na
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właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej
przyczepności świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt
„przyssania”. Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar,
moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe.W trakcie układania płytek naleŜy takŜe
mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szacht
instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez
co moŜliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia
płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) naleŜy uŜywać
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier
usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed
spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem. Do spoinowania uŜyć spoin
wodoodpornych z dodatkiem kompozytów przeciw bakteryjnych i zabrudzeniowych.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę
fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.
JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność
powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie
ich wilgotną gąbką.Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
5.7. Roboty malarskie
1. Kolorystyka ścian - do ustalenia z inwestorem
2. Miejsce:
- pomieszczenie prysznica
- pomieszczenie szatni
3. Rodzaje farb
- Do malowania ścian i sufitu uŜyć farb dyspersyjnych(emulsyjnych) akrylowych,
półmatowych, posiadających atest PZH
oraz zgodność z PN
- Do malowania stolarki okiennej oraz elementów metalowych uŜyć farb olejnych.
- Farby powinny posiadających atest PZH oraz zgodność z PN.
4. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli
podłoŜy pod malowanie.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj.
wodociągowych,
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kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem
ceramicznych i metalowych lub z
załoŜenia urządzeń sanitarnych
tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki
itp.),
Drugie malowanie moŜna wykonywać po ułoŜeniu posadzek .
5.Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie
a)

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu,
wykwitów solnych).
b) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków
nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.
Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą.

c) Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna być nie większa niŜ 4% masy , a farbami syntetycznymi nie
większa niŜ 3%masy
d) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być
zabezpieczone antykorozyjnie.
6.Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, Ŝe w ciągu doby
nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C,
- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, by temperatura
podłoŜa nie przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłoneczniony ch).
- prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności
względnej powietrza nie większej niŜ 80%.
- przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy
zapewnić odpowiednią wentylację.
- roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz
silników
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru.
- elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem
farbami.
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb
7.Wymagania dotyczące powłok malarskich
a.Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacją projektową,
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla,
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- bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek,
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury
pokrywanego podłoŜa.
b.Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
Ŝywicznych oraz farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na
szorowanie,
- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i
połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury
pokrywanego podłoŜa.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe
prześwity podłoŜa.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoŜa.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST
Wymagania ogóJne Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na bieŜąco, w miarę postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę
materiałów, zgodności wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególności
obejmują:
- prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
- zgodność robót z przedmiarem
6.3. Wymagania szczegółowe
a) W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów,
- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania,
- kontrolę prawidłowości wykonania robót
- kontrolę poprawności i jakości wykonania,
- ocenę estetyki wykonanych robót.
b) Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- sprawdzenie materiałów
- sprawdzenie trwałości połączeń
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podanow ST „Wymagania
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ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz
podaniu rzeczywistych ilości uŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte
umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność
wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a
Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej
pozycji kosztorysowej.
72.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podariow ST „Wymagania
ogólne Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych.
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za
zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane
roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić
je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PtATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST
„Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania płatności
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie
rzeczowo-finansowym określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w
celu osiągnięcia zakładanej kontraktem jakości danego elementu oraz w celu
osiągnięcia zakładanej kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz
koszty uŜytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak równieŜ
koszty:
- roboty przygotowawcze, pomiary,
transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,
• układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,
• koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,
koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych
przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych,
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• czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,
• koszty składowania gruzu na wysypisku,
• koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnień i pozwoleń,
• związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.1.Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177.z póź.zm.)
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.1.2.Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynk i ich
usytuowanie (Dz.U z 15.06.2002r) wraz z późniejszymi zmianami.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – 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 2002 r. – w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych 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 1997 r. –
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – 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 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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–

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.1.3.Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I,
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania
ogólne (kod CPV45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.
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