EGZ. NR ____

Opis przedmiotu
zamówienia
Nazwa
inwestycji:

Adres:
Inwestor:
Branża:

Prace remontowe związane z przystosowaniem WC w budynku Zespołu
Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Pozytywistów 16 do potrzeb osób
niepełnosprawnych
ul. Pozytywistów 16
20-639 Lublin
Gmina Lublin - Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
ul. Lwowska 28
20-128 Lublin
budowlana

Autorzy opracowania

Lublin, marzec 2019 r.

Opracowanie zawiera:
−
−
−
−

strona tytułowa
spis zawartości opracowania
opis przedmiotu zamówienia
część rysunkowa:
− Rys. Nr 1 – WC – stan istniejący i projektowany 1:50
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Opis przedmiotu zamówienia
roboty remontowe związane z przystosowaniem WC w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Lublinie przy ul. Pozytywistów 16
dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Inwestor: Gmina Lublin - Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin
1.

Podstawa opracowania
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

Umowa z Inwestorem
Uzgodnienia robocze z Inwestorem.
Inwentaryzacja stanu istniejącego
Polskie Normy budowlane

Cel i zakres opracowania

Projekt dotyczy wykonania prac remontowych związanych z przystosowaniem pomieszczenia
WC w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Pozytywistów 16 dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.
W ramach prac remontowych planuje się dostosowanie istniejącego w budynku WC dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.
3.

Opis stanu istniejącego

Budynek przy ul. Pozytywistów 16 jest budynkiem podpiwniczonym, o konstrukcji żelbetowej.
Remontowane WC wraz z przyległym pomieszczeniem biurowym znajduje się w części łączącej
segmenty budynku. Wymiary i istniejące wyposażenie – wg części rysunkowej.
W części tej stropy żelbetowe prefabrykowane oparte są na ścianach i podciągach poprzecznych.
Ściany podłużne pod względem konstrukcyjnym pełnią rolę usztywnienia.
4.

Opis planowanych zmian i zakres robót

Planowane do wykonanie prace:
– zabezpieczenie terenu prowadzenia prac przed osobami nieuprawnionymi i postronnymi,
mebli i okien przed zabrudzeniem,
– zdemontować istniejący biały montaż, zdemontować szafkę podumywalkową,
– wykuć kratkę wentylacyjną,
– zdemontować instalację elektryczną, włączniki, gniazda, oprawy WC,
– zdemontować tablicę bezpiecznikową z bezpiecznikami topikowymi w przedsionku,
przewody przenieść na drugą stronę ściany, zamontować nową tablicę elektryczną 1x12,
obwody istniejące zabezpieczyć nowymi wyłącznikami nadprądowymi S191 B10
(oświetlenie) i B16 (gniazda),
– wykuć ościeżnicę do istniejącego WC, rozebrać ścianki działowe w części przeznaczonej
do rozebrania, rozebrać parkiet w przedsionku i pokoju biurowym, parkiet oczyścić
i przygotować do późniejszego ponownego ułożenia,
– rozebrać posadzkę z terakoty wraz z warstwą posadzki cementowej w WC oraz w części
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rozbudowywanego WC,
– wykuć ościeżnicę między WC a korytarzem, podstemplować strop na czas montażu
nadproża, zamontować nadproża z 2I16PN, skręcić je 4 śrubami M14, belki stalowe
osiatkować i obetonować, poszerzyć otwór drzwiowy dla drzwi wejściowych o
szerokości 90 cm, naprawić uszkodzenia posadzki w wejściu,
– podstemplować strop na czas montażu nadproża w miejscu projektowanego nowego
otworu drzwiowego do pokoju biurowego, zamontować nadproża z 2I16PN, skręcić je 4
śrubami M14, belki stalowe osiatkować i obetonować, wykonać otwór drzwiowy dla
drzwi wejściowych o szerokości 90 cm (bez udaru), naprawić uszkodzenia posadzki
w wejściu,
– zamontować ościeżnice stalowe do WC dla niepełnosprawnych oraz do pokoju
biurowego, naprawić posadzki i ściany po montażu ościeżnic (doprowadzić do stanu
wyjściowego)
– uzupełnić ściankę między WC a pokojem biurowym z betonu komórkowego 12 cm, na
izolacji z folii polietylenowej grubej, do istniejącej ścianki 6 cm domurować ściankę 6
cm z betonu komórkowego (do wykonania bruzd i prowadzenia instalacji wodnej
i kanalizacyjnej do umywalki)
– wykonać wodne podejścia do przyborów i odpływów, wykonać instalację wodną z
dostosowaniem do planowanego położenia urządzeń sanitarnych, zamontować zawory
odcinające ciepłą i zimną wodę, wymienić istniejące wodomierze zw i cw, wodomierze
zamontować w zamykanej skrzynce (do obsadzenia po wykonaniu glazury na ścianie),
zamontować umywalkę i WC kompakt w wykonaniu przystosowanym dla osób
niepełnosprawnych, zamontować uchwyty przy WC – stały (od strony ściany) i uchylny,
przy umywalce zamontować uchwyty stałe ścienne,
– wykonać dostosowanie instalacji elektrycznej oświetleniowej do nowych drzwi do WC i
w pomieszczeniu biurowym, do gniazda elektrycznego hermetycznego przy lustrze, do
oświetlenia WC, do włączników, do wentylatora w kratce wentylacyjnej (włączanego
razem ze światłem, z opóźnieniem wyłączania),
– wyrównać posadzkę w WC,
– zeskrobać farbę ze ścian i sufitów w WC,
– skuć tynk ze ścian,
– wykonać nowy tynk kat. II pod glazurę, nowy kat. III ponad glazurą,
– wykonać izolację z płynnej folii na posadzkach z wywinięciem na ściany min. 10 cm,
wykonać fartuchy z płynnej folii na ścianach przy umywalce, w załamaniach wkleić
taśmę uszczelniającą,
– naprawić bruzdy w ścianach i suficie po montażu kabli elektrycznych, wykonać gładź na
suficie,
– ściany wyłożyć płytkami z glazury na całą wysokość pomieszczenia (na klej elastyczny),
narożniki zewnętrzne zabezpieczyć profilami z PCV, nad umywalką zamontować lustro,
kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem, rozmiar min. 20x25 cm,
– wykonać posadzkę z gresu (na klej elastyczny), kolor płytek do uzgodnienia z
Inwestorem, min. 30x30 cm,
– zamontować włączniki i przełączniki, oprawy oświetleniowe sufitowe LED, kinkiet nad
lustrem, gniazdo hermetyczne,
– zamontować kompletne (z okuciami, klamką, zamkiem na wkładkę z pokrętłem/gałką od
wewnątrz, z kratą wentylacyjną) drzwi wejściowe do WC dla niepełnosprawnych szer. 90
cm i wys. 200 cm, oraz do pokoju biurowego drzwi o wymiarze 90x200 cm wraz z
ościeżnicami (płytowe, białe, do WC z kratką wentylacyjną)
– pomalować sufit WC farbami emulsyjnymi,
– w pokoju biurowym zamontować nowy włącznik światła przy drzwiach wejściowych,
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naprawić bruzdy po wykonaniu instalacji elektrycznej, usunąć pozostałości lepiku z
posadzki, deszczułki z demontażu (o wym. ok. 6x25 cm) oczyścić, ułożyć ponownie,
zamontować nowe listwy cokołowe, podłogę ocyklinować, poszpachlować, pomalować
lakierem wodnym o wysokiej wytrzymałości na ścieranie - podkładowym i
nawierzchniowym,
– przygotować do malowania ściany i sufity w pokoju biurowym, pomalować farbami
emulsyjnymi – kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,
– usunąć materiały rozbiórkowe,
– uporządkować teren po prowadzonych robotach.

5.

Warunki prowadzenia robót

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa higieny pracy oraz
technicznych warunków wykonania i odbioru. Roboty należy wykonać pod nadzorem
uprawnionego kierownika robót budowlano-montażowych przy współpracy nadzoru
autorskiego. Do realizacji zadania stosować tylko materiały i wyroby budowlane posiadające
certyfikaty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlanej.
Przed przystąpieniem do prowadzenia prac zabezpieczyć miejsce remontu przed dostępem osób
postronnych. Wszelkie wymiary należy sprawdzić przed wykonaniem z natury.
Wykonawca do realizacji robót zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiały i wyroby
budowlane posiadające wymagane atesty i świadectwa jakości oraz załączyć ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji. Wymiary przed zamawianiem stolarki, ślusarki, sprawdzić
i pobrać z natury.
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
NAZWA INWESTYCJI

:

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA

:
:
:
:

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:

Wykonanie WC dla niepełnosprawnych w budynku ZOW w Lublinie przy ul. Pozytywistów 16 - dla potrzeb Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28
ul. Pozytywistów 16, 20-639 Lublin
Gmina Lublin - Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
ul. Lwowska 28, Lublin
budowlana
Sekocenbud I kw. 2019 r.

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Koszty zakupu [Kz] ................................................
Zysk [Z] ..................................................................
VAT [V] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT
:
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:

%
%
%
%

R, S
Mbezp
R+Kp(R), S+Kp(S)
Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

zł
zł
zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Pozytywistów 16 WC niepelnosprawnych inw v01TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2
3

Nazwa
Roboty budowlane
Roboty rozbiórkowe
Wywóz gruzu
Prace murarskie
Ościeżnice
Prace tynkarskie
Hydroizolacje
Licowanie ścian
Posadzki
Gładzie gipsowe
Prace malarskie
Stolarka drzwiowa
Roboty elektryczne
Roboty sanitarne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Robocizna

Materiały

Sprzęt

Kp

Kz

Z

RAZEM

Słownie:
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.

Pozycje
kosztorysowe

1

2
1 - 46
1 - 13
14 - 14
15 - 16
17 - 17
18 - 23
24 - 26
27 - 28
29 - 32
33 - 41
42 - 45
46 - 46
47 - 74
75 - 99

Nazwa

3
Roboty budowlane
Roboty rozbiórkowe
Wywóz gruzu
Prace murarskie
Ościeżnice
Prace tynkarskie
Hydroizolacje
Licowanie ścian
Posadzki
Gładzie gipsowe
Prace malarskie
Stolarka drzwiowa
Roboty elektryczne
Roboty sanitarne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2
3

Słownie:

-2-
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Wartość

Jedn.
miary

Ilość
jedn.

Wskaźnik
na jednostkę

4

5

6

7

Udzia
ł procentowy
8

Przedmiar

Lp.

Nr
spec.
techn.

1
1.1
1 ST-B
d.1.
1

2 ST-B
d.1.
1

3 ST-B
d.1.
1

4 ST-B
d.1.
1

5 ST-B
d.1.
1

6 ST-B
d.1.
1

7 ST-B
d.1.
1

8 ST-B
d.1.
1

9 ST-B
d.1.
1

10 ST-B
d.1.
1

11 ST-B
d.1.
1

Podstawa

KNR 4-01
0354-09

KNR 4-01
0819-15

KNR 4-01
0701-02

KNR 4-01
0348-03

KNR 4-01
0313-02
analogia

KNR 4-01
0811-07
analogia

KNR 4-01
0816-06
analogia

KNR 4-01
0816-07
analogia

KNR 4-01
0804-07
analogia

KNR 4-01
0313-04
analogia

KNR 4-01
0212-03
analogia

Opis i wyliczenia

Roboty budowlane
Roboty rozbiórkowe
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni
do 2 m2

j.m.

Poszcz.

Razem

szt.

2

szt.

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

m2

(1.7+1.74)*2*2.0

m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(1.7+1.74)*2*2.45

m2

2.00
RAZEM

2.00

13.76
RAZEM

13.76

16.86
RAZEM

16.86

5.86
RAZEM

5.86

0.18
RAZEM

0.18

2.96
RAZEM

2.96

22.23
RAZEM

22.23

22.23
RAZEM

22.23

5.34
RAZEM

5.34

6.00
RAZEM

6.00

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m2
wapiennej
1.74*2.45+0.65*2.45

m2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z żelbetu z wykuciem
bruzd dla belek

m3

1.5*2*2*0.2*0.15

m3

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

m2

1.7*1.74

m2

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów

m2

5.13*2.99+2.09*2.03+1.16*2.06+0.3*0.87

m2

Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem m2
w wiązki
5.13*2.99+2.09*2.03+1.16*2.06+0.3*0.87

m2

Zerwanie posadzki cementowej

m2

1.7*1.74+1.16*1.83+0.3*0.87

m2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z żelbetu - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych I NP 160 mm

m

1.5*2*2

m

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

m3

0.12*0.15*2.1
1.04*0.15*2.1

m3
m3
-3-
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0.04
0.33

Przedmiar

Lp.

Nr
spec.
techn.

12 ST-B
d.1.
1

13 ST-B
d.1.
1

1.2
14 ST-B
d.1.
2

Podstawa

KNR 4-01
0348-02
analogia

KNR 4-01
0354-13

KNR 4-01
0108-09
0108-10
analogia

Opis i wyliczenia

KNR 4-01
0303-02

(2.09-1.74-0.09)*2.45

m2

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

szt.

1

szt.

Wywóz gruzu
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - na odległość wg uznania Wykonawcy, wraz z utylizacją
materiałów rozbiórkowych

KNR 4-01
0306-01

KNR 4-01
0320-02

m2

19 ST-B
d.1.
5

20 ST-B
d.1.
5

KNR 4-01
0715-01

KNR 4-01
0716-02

KNR 4-01
0719-02

0.37

0.64
RAZEM

0.64

1.00
RAZEM

1.00

0.26
0.34
0.34
0.88
0.07
0.21
0.18
0.06
RAZEM

2.34

2.84
RAZEM

2.84

8.80
RAZEM

8.80

4.14
RAZEM

4.14

24.21
RAZEM

24.21

2.84
RAZEM

2.84

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cemen- m2
towo-wapiennej do powierzchni ścian
m2

Ościeżnice
Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- m2
nach z cegieł
m2

1.0*2.07*2
1.5
18 ST-B
d.1.
5

RAZEM

Prace murarskie
Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- m2
rów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

(1.85+1.74)*2.45
1.4
17 ST-B
d.1.
4

Razem

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

1.16*2.45
16 ST-B
d.1.
3

Poszcz.

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- m2
wapiennej

0.8*2.0*0.08*2
13.76*0.025
16.86*0.02
5.86*0.15
2.96*0.025
5.35*0.04
0.18
0.64*0.09
1.3
15 ST-B
d.1.
3

j.m.

Prace tynkarskie
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, m2
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2
(3.01+1.93)*2*2.45
m2
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
m2
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
1.16*2.45
m2
Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych ce- m2
mentowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 2 m2 w 1
miejscu)
24.75+2.84
m2
-4-
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27.59

Przedmiar

Lp.

Nr
spec.
techn.

21 ST-B
d.1.
5

22 ST-B
d.1.
5

23 ST-B
d.1.
5

1.6
24 ST-B
d.1.
6

25 ST-B
d.1.
6

Podstawa

KNR 4-01
0705-07

KNR 4-01
0324-02

KNR 4-01
0705-01

KNR 0-39
0114-02

Opis i wyliczenia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na mu- m
rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami
elektrycznymi
2.5*2+3.0+2+4.5
m
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z
cegieł 'na pełno'

m

1.8+3.1+1.0+0.8

m

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu- m
rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
2.5*2+3.0+2+4.5
m
Hydroizolacje
Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne wykonywane płynną
folią ręcznie systemowym preparatem gruntującym

m2

<przy umywalce> 1.2*1.5
3.01*1.93
(3.01+1.93)*2*0.15

m2
m2
m2

KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej
0602-03
(3.01+1.93)*2

26 ST-B
d.1.
6

1.7
27 ST-B
d.1.
7

28 ST-B
d.1.
7

1.8
29 ST-B
d.1.
8

30 ST-B
d.1.
8

KNR 0-39
0115-01

j.m.

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceram2
miczną płynną folią dwukrotnie uszczelniającą; z wywinięciem na ścianę
na wys. 20 cm
9.09
m2

Licowanie ścian
NNRNKB (z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zapra- m2
202 0837- wie klejowej
04
(3.01+1.93)*2*2.45
m2
NNRNKB (z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w m
202 0842- pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
2.45
m
Posadzki
NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie po- m2
202 1134- ziome
01
3.01*1.93
m2
NNRNKB (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównującej
m2
202 1130- grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 z wy01 1130-03 konaniem spadków do odwodnienia liniowego
3.01*1.93
m2

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 25472

Razem

RAZEM

27.59

14.50
RAZEM

14.50

6.70
RAZEM

6.70

14.50
RAZEM

14.50

1.80
5.81
1.48
RAZEM

9.09

9.88
RAZEM

9.88

9.09
RAZEM

9.09

24.21
RAZEM

24.21

2.45
RAZEM

2.45

5.81
RAZEM

5.81

5.81
RAZEM

5.81

m

m

-5-

Poszcz.

Przedmiar

Lp.

Nr
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
spec.
techn.
31 ST-B
NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antyposlizgo- m2
d.1.
202 2805- wy o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5
8
05
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3.01*1.93
m2
32 ST-B
d.1.
8

1.9
33 ST-B
d.1.
9

KNR 4-01
0411-08

KNR 4-01
1202-08

Montaż listew progowych L=0,9 m

szt.

2

szt.

35 ST-B
d.1.
9

m2

36 ST-B
d.1.
9

37 ST-B
d.1.
9

38 ST-B
d.1.
9

39 ST-B
d.1.
9

40 ST-B
d.1.
9

41 ST-B
d.1.
9

NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie su- m2
202 1134- fitów i ścian
01
<tynk na zamurowaniu> 1.16*2.45
m2
<sufit WC> 3.01*1.93
m2
KNR 2-02
0815-06

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów
prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

3.01*1.93

m2

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach

m2

2.84

m2

NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie po- m2
202 1134- ziome
01
5.13*2.99+2.03*1.93
m2
NNRNKB (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują- m2
202 1130- cej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02 1130-03
5.13*2.99+2.03*1.93
m2
NNRNKB (z.VIII) Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na klej - parkiet z m2
202 1135- rozbiórki
01
5.13*2.99+2.03*1.93
m2
KNR 2-02
1113-08

Razem

5.81
RAZEM

5.81

2.00
RAZEM

2.00

5.81
RAZEM

5.81

2.84
5.81
RAZEM

8.65

5.81
RAZEM

5.81

2.84
RAZEM

2.84

19.26
RAZEM

19.26

19.26
RAZEM

19.26

19.26
RAZEM

19.26

20.28
RAZEM

20.28

19.26
RAZEM

19.26

Gładzie gipsowe
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- m2
łogi do 5 m2
<sufit WC> 3.01*1.93

34 ST-B
d.1.
9

Poszcz.

Listwy przyścienne drewniane

m

(5.13+5.01)*2

m

NNRNKB (z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek
202 113504
5.13*2.99+2.03*1.93
-6-
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m2

m2

Przedmiar

Lp.

Nr
spec.
techn.

1.1
0
42 ST-B
d.1.
10

43 ST-B
d.1.
10

44 ST-B
d.1.
10

45 ST-B
d.1.
10

Podstawa

Opis i wyliczenia

2
47 ST-B
d.2

KNR 4-01
1204-08

49 ST-B
d.2

50 ST-B
d.2

51 ST-B
d.2

Razem

KNNR 2
1401-06

KNNR 2
1401-06

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
tynków z poszpachlowaniem nierówności
<pokój biurowy - sufity> 5.13*2.99+2.03*1.93
<jw. ściany> (5.13+2.99+1.93)*2*2.45
<fragment korytarza przy drzwiach> 4*2.5

m2
m2
m2

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie sufity

m2

<pokój biurowy - sufity> 5.13*2.99+2.03*1.93
<sufit WC> 3.01*1.93

m2
m2

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie ściany

m2

<jw. ściany> (5.13+2.99+1.93)*2*2.45
<fragment korytarza przy drzwiach> 4*2.5

m2
m2

19.26
49.25
10.00
RAZEM

78.51

19.26
5.81
RAZEM

25.07

49.25
10.00
RAZEM

59.25

26.05
6.00
RAZEM

32.05

3.65
RAZEM

3.65

12.00
RAZEM

12.00

2.00
RAZEM

2.00

1.00
RAZEM

1.00

2.00
RAZEM

2.00

2.00
RAZEM

2.00

m2

KNR-W 4- Zabezpieczenie podłóg folią
01 1216-01

m2
m2

Stolarka drzwiowa
KNR 2-02
1017-02

KNR 4-03
1116-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzch- m2
ni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone (do WC dla niepełnosprawnych z kratką wentylacyjną, wkładką z pokrętłem, do pokoju biurowego, pełne,
płytowe, kompletne, z okuciami)
0.9*2.03*2
m2
Roboty elektryczne
Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m
12

48 ST-B
d.2

Poszcz.

Prace malarskie

5.2*5.01
4*1.5
1.1
1
46 ST-B
d.1.
11

j.m.

KNR 4-03
1120-02

KNR 4-03
1129-01

KNR 4-03
1122-02

KNR 4-03
1124-01

m

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylo- szt.
towych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5
mm2
2
szt.
Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2

szt.

1

szt.

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A szt.
- ilość biegunów 2 + 0
2
szt.
Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do szt.
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
2
szt.
-7-
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Przedmiar

Lp.

Nr
Podstawa
Opis i wyliczenia
spec.
techn.
52 ST-B
KNR 4-03 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub
d.2
1134-01
metalowym
3
53 ST-B
d.2

54 ST-B
d.2

55 ST-B
d.2

56 ST-B
d.2

57 ST-B
d.2

58 ST-B
d.2

59 ST-B
d.2

60 ST-B
d.2

61 ST-B
d.2

62 ST-B
d.2

63 ST-B
d.2

64 ST-B
d.2

KNNR 5
0726-10

KNNR 5
0205-01

KNNR 5
0205-01

KNNR 5
0301-08

KNNR 5
0301-02

KNNR 5
0304-02

KNNR 5
0307-01

KNNR 5
0307-02

KNNR 5
0308-05

KNNR 5
0511-06

KNNR 5
0511-06

KNNR 5
0404-05

j.m.

szt.

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2
22

m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2
9

m

m

m

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy- szt.
kręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
6
szt.

szt.

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
wyłacznik 1-biegunowy szczelny
3

szt.

Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe
przełączniki świecznikowe (2-klawiszowe) szczelne
1

szt.

szt.

szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt.
2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 230V/2
2
szt.

kpl.

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2

szt.

1

szt.

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 25472

3.00

6.00
RAZEM

6.00

22.00
RAZEM

22.00

9.00
RAZEM

9.00

6.00
RAZEM

6.00

6.00
RAZEM

6.00

2.00
RAZEM

2.00

3.00
RAZEM

3.00

1.00
RAZEM

1.00

2.00
RAZEM

2.00

2.00
RAZEM

2.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

kpl.

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń sanitarnych - kinkiet IP 67 komp- kpl.
letne
1
kpl.

-8-

3.00
RAZEM

szt.

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach moco- szt.
wane bezśrubowo
Puszka rozgałęźna szczelna
2
szt.

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń sanitarnych w obudowie z tworzyw sztucznych LED IP 67 kompletne
2

Razem

szt.

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 szt.
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
6
szt.

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
6

Poszcz.

Przedmiar

Lp.

Nr
Podstawa
Opis i wyliczenia
spec.
techn.
65 ST-B
KNNR 5
Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozd.2
0407-03
dzielnicach
1
66 ST-B
d.2

67 ST-B
d.2

68 ST-B
d.2

69 ST-B
d.2

70 ST-B
d.2

71 ST-B
d.2

72 ST-B
d.2

73 ST-B
d.2

74 ST-B
d.2

3
75 ST-B
d.3

76 ST-B
d.3

77 ST-B
d.3

KNNR 5
0407-01

KNR 2-17
0205-01

KNNR 5
1207-01

KNNR 5
1207-03

KNNR 5
1301-01

KNNR 5
1302-02

KNNR 5
1303-01

KNNR 5
1305-01

KNNR 5
1304-01

KNR 4-02
0114-01

KNR 4-02
0233-08

KNR 4-02
0132-01

j.m.

szt.
szt.

6

szt.

Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 120 mm z wirnikiem szt.
na wale silnika - do wentylacji przewodowej - wentylator łazienkowy wyciszony z opóźnionym wyłączaniem spięty z oświetleniem
1
szt.
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

m

6+3

m

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie

m

3+4+5

m

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napię- pocia
miar
5
pomiar
Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy

odc.

3

odc.

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) - przed otynkowaniem
3

pomiar
pomiar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

prób.

1

prób.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

szt.

1

szt.

Roboty sanitarne
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm

m

2

m

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm

szt.

1

szt.

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

szt

1

szt

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 25472

Razem

szt.

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach

-9-

Poszcz.

1.00
RAZEM

1.00

6.00
RAZEM

6.00

1.00
RAZEM

1.00

9.00
RAZEM

9.00

12.00
RAZEM

12.00

5.00
RAZEM

5.00

3.00
RAZEM

3.00

3.00
RAZEM

3.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

2.000
RAZEM

2.000

1.00
RAZEM

1.00

1.000
RAZEM

1.000

Przedmiar

Lp.

Nr
Podstawa
Opis i wyliczenia
spec.
techn.
78 ST-B
KNR 4-02 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm
d.3
0233-06
1
79 ST-B
d.3

80 ST-B
d.3

81 ST-B
d.3

82 ST-B
d.3

KNR 4-02
0235-06

KNR 4-02
0235-08

KNR 4-02
0131-01

KNR 4-02
0236-04

84 ST-B
d.3

85 ST-B
d.3

86 ST-B
d.3

87 ST-B
d.3

88 ST-B
d.3

89 ST-B
d.3

KNR 4-01
0336-01

KNR 4-01
0339-01

KNNR 4
0112-01

KNNR 4
0116-01

KNNR 8
0113-01

KNNR 8
0118-01

KNNR 8
0113-06

szt
kpl

1

kpl

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową

kpl

1

kpl

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejś- szt.
cia o śr. 15-20 mm
1
szt.
Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego o średnicy 100-150mm

Poszcz.

miejsce
miejsce

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścia- m
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-dla potrze wod-kan
1.8+3.1+1.2+0.5
m
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścia- m
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
0.5
m
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o m
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
7*2
m
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do szt.
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
2
szt.

1.000
RAZEM

1.000

1.000
RAZEM

1.000

1.000
RAZEM

1.000

1.00
RAZEM

1.00

1.000
RAZEM

1.000

6.600
RAZEM

6.600

0.500
RAZEM

0.500

14.00
RAZEM

14.00

2.00
RAZEM

2.00

Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr. 15 szt.
mm
Przedmiar dodatkowy - długość rury
1
m
1

szt.

Wymiana zaworu czerpalnego o śr. 15-20 mm - do płuczki WC

szt

1

szt

Wodomierze skrzydełkowe-obustronne o śr. 15-25 mm

kpl.

Przedmiar dodatkowy - długość rury
1

m

2

kpl.

- 10 -
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Razem

szt

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

1

83 ST-B
d.3

j.m.

1.00
1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
2.00
RAZEM

2.00

Przedmiar

Lp.

Nr
Podstawa
Opis i wyliczenia
spec.
techn.
90 ST-B
KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm
d.3
0112-01
4
91 ST-B
d.3

KNR 2-15
0115-02

92 ST-B
d.3

KNR 2-15
0107-01

93 ST-B
d.3

KNR 2-15
0110-01

94 ST-B
d.3

KNR 2-16
0619-05

95 ST-B
d.3

KNR 2-15
0205-02

96 ST-B
d.3

KNR 2-15
0208-03

97 ST-B
d.3

KNR 2-15
0208-05

98 ST-B
d.3

KNR 2-15
0221-02

99 ST-B
d.3

KNR 2-15
0224-03

szt.

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów
wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej
15mm
3+2

szt

Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych
14

m

szt

m

Izolacja rurociągów o średnicy d=15 - termaflexem grubości 13 mm -kal- mb
kulacja
14
mb
Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wcisko- m
wą
7
m
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- szt.
fikowanego PCW o śr. 50 mm
1
szt.
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- szt.
fikowanego PCW o śr. 110 mm
1
szt.
Umywalka specjalna porcelanowa płaska wydłużona z syfonem, dwoma szt
poręczami - kalk.
1
szt
Ustępy pojedyncze typu kompakt wydłużone ze stelażem z płuczkami z kpl
tworzyw sztucznych 3/6 l dla osób niepełnosprawnych z dwoma poręczami ze stali nierdzewnej (jedna ruchoma z uchwytem na papier) - kalkulacja
1
kpl

Lp.

Wydawnictwo
ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
IGM wyd.I 2002
KOPRIN wyd.I 2002
ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
ORGBUD wyd. spec. 1998
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
WACETOB wyd.III 2000
ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996
ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
- 11 -
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Poszcz.

Razem

szt.

Baterie umywalkowe stojące z dźwignią jednoramienną o średnicy nomi- szt
nalnej 15mm z zaworkami i polączeniem elastycznym
1
szt

OPISY PODSTAWY WYCENY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

j.m.

4.00
RAZEM

4.00

1.000
RAZEM

1.000

5.000
RAZEM

5.000

14.000
RAZEM

14.000

14.000
RAZEM

14.000

7.000
RAZEM

7.000

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

1.000
RAZEM

1.000

1.000
RAZEM

1.000

Pozytywistów 16 WC niepelnosprawnych inw v01

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo
11 ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996

- 12 -
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EGZ. NR ____

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót
ST-B
Nazwa
inwestycji:

Adres:

Prace remontowe związane z przystosowaniem WC w budynku Zespołu
Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Pozytywistów 16 do potrzeb osób
niepełnosprawnych
ul. Pozytywistów 16
20-639 Lublin

Inwestor:

Gmina Lublin - Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
ul. Lwowska 28
20-128 Lublin

Branża:

Budowlana

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień
45000000-7 Roboty budowlane

Autorzy opracowania

Opracował

mgr inż. Piotr Józefczuk
Nr upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Marzec 2019 r.

1. Wstęp
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem STWiORB są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:
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Wymagania ogólne podano w STWiORB B.00.00.00. i dotyczą wszystkich specyfikacji.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem kontraktowym
obowiązującym przy realizacji robót wymienionych wp.1.1.
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B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynków
1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiotem STWiORB są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:
z przystosowaniem WC w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Pozytywistów 16 do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Inwestor: Gmina Lublin - Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem kontraktowym obowiązującym
przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmują roboty budowlane związane z
z przystosowaniem WC w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Pozytywistów 16 do potrzeb
osób niepełnosprawnych
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
−
−
−
−
−

−

−
−

−

−
−

−

−

zabezpieczenie terenu prowadzenia prac przed osobami nieuprawnionymi i postronnymi, mebli i okien przed
zabrudzeniem,
zdemontować istniejący biały montaż, zdemontować szafkę podumywalkową,
wykuć kratkę wentylacyjną,
zdemontować instalację elektryczną, włączniki, gniazda, oprawy WC,
zdemontować tablicę bezpiecznikową z bezpiecznikami topikowymi w przedsionku, przewody przenieść na
drugą stronę ściany, zamontować nową tablicę elektryczną 1x12, obwody istniejące zabezpieczyć nowymi
wyłącznikami nadprądowymi S191 B10 (oświetlenie) i B16 (gniazda),
wykuć ościeżnicę do istniejącego WC, rozebrać ścianki działowe w części przeznaczonej do rozebrania,
rozebrać parkiet w przedsionku i pokoju biurowym, parkiet oczyścić i przygotować do późniejszego ponownego
ułożenia,
rozebrać posadzkę z terakoty wraz z warstwą posadzki cementowej w WC oraz w części rozbudowywanego
WC,
wykuć ościeżnicę między WC a korytarzem, podstemplować strop na czas montażu nadproża, zamontować
nadproża z 2I16PN, skręcić je 4 śrubami M14, belki stalowe osiatkować i obetonować, poszerzyć otwór
drzwiowy dla drzwi wejściowych o szerokości 90 cm, naprawić uszkodzenia posadzki w wejściu,
podstemplować strop na czas montażu nadproża w miejscu projektowanego nowego otworu drzwiowego do
pokoju biurowego, zamontować nadproża z 2I16PN, skręcić je 4 śrubami M14, belki stalowe osiatkować i
obetonować, wykonać otwór drzwiowy dla drzwi wejściowych o szerokości 90 cm (bez udaru), naprawić
uszkodzenia posadzki w wejściu,
zamontować ościeżnice stalowe do WC dla niepełnosprawnych oraz do pokoju biurowego, naprawić posadzki i
ściany po montażu ościeżnic (doprowadzić do stanu wyjściowego)
uzupełnić ściankę między WC a pokojem biurowym z betonu komórkowego 12 cm, na izolacji z folii
polietylenowej grubej, do istniejącej ścianki 6 cm domurować ściankę 6 cm z betonu komórkowego (do
wykonania bruzd i prowadzenia instalacji wodnej i kanalizacyjnej do umywalki)
wykonać wodne podejścia do przyborów i odpływów, wykonać instalację wodną z dostosowaniem do
planowanego położenia urządzeń sanitarnych, zamontować zawory odcinające ciepłą i zimną wodę, wymienić
istniejące wodomierze zw i cw, wodomierze zamontować w zamykanej skrzynce (do obsadzenia po wykonaniu
glazury na ścianie), zamontować umywalkę i WC kompakt w wykonaniu przystosowanym dla osób
niepełnosprawnych, zamontować uchwyty przy WC – stały (od strony ściany) i uchylny, przy umywalce
zamontować uchwyty stałe ścienne,
wykonać dostosowanie instalacji elektrycznej oświetleniowej do nowych drzwi do WC i w pomieszczeniu
biurowym, do gniazda elektrycznego hermetycznego przy lustrze, do oświetlenia WC, do włączników, do
wentylatora w kratce wentylacyjnej (włączanego razem ze światłem, z opóźnieniem wyłączania),
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−
−
−
−
−
−

−
−
−

−
−

−
−
−

wyrównać posadzkę w WC,
zeskrobać farbę ze ścian i sufitów w WC,
skuć tynk ze ścian,
wykonać nowy tynk kat. II pod glazurę, nowy kat. III ponad glazurą,
wykonać izolację z płynnej folii na posadzkach z wywinięciem na ściany min. 10 cm, wykonać fartuchy z płynnej
folii na ścianach przy umywalce, w załamaniach wkleić taśmę uszczelniającą,
naprawić bruzdy w ścianach i suficie po montażu kabli elektrycznych, wykonać gładź na suficie,
ściany wyłożyć płytkami z glazury na całą wysokość pomieszczenia (na klej elastyczny), narożniki zewnętrzne
zabezpieczyć profilami z PCV, nad umywalką zamontować lustro, kolorystyka płytek do uzgodnienia z
Inwestorem, rozmiar min. 20x25 cm,
wykonać posadzkę z gresu (na klej elastyczny), kolor płytek do uzgodnienia z Inwestorem, min. 30x30 cm,
zamontować włączniki i przełączniki, oprawy oświetleniowe sufitowe LED, kinkiet nad lustrem, gniazdo
hermetyczne,
zamontować kompletne (z okuciami, klamką, zamkiem na wkładkę z pokrętłem/gałką od wewnątrz, z kratą
wentylacyjną) drzwi wejściowe do WC dla niepełnosprawnych szer. 90 cm i wys. 200 cm, oraz do pokoju
biurowego drzwi o wymiarze 90x200 cm wraz z ościeżnicami (płytowe, białe, do WC z kratką wentylacyjną)
pomalować sufit WC farbami emulsyjnymi,
w pokoju biurowym zamontować nowy włącznik światła przy drzwiach wejściowych, naprawić bruzdy po
wykonaniu instalacji elektrycznej, usunąć pozostałości lepiku z posadzki, deszczułki z demontażu (o wym. ok.
6x25 cm) oczyścić, ułożyć ponownie, zamontować nowe listwy cokołowe, podłogę ocyklinować, poszpachlować,
pomalować lakierem wodnym o wysokiej wytrzymałości na ścieranie - podkładowym i nawierzchniowym,
przygotować do malowania ściany i sufity w pokoju biurowym, pomalować farbami emulsyjnymi – kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem,
usunąć materiały rozbiórkowe,
uporządkować teren po prowadzonych robotach.
Dokładniej pomocniczo zakres prac opisany został w przedmiarze robót. Projekt określa zakres prac do
wykonania, przedmiar pomocniczo precyzuje zakres ilościowy oraz zakładaną technologię wykonania robót.
Wykonawca podczas opracowywania wyceny winien przewidzieć cały zakres prac potrzebnych do wykonania
inwestycji a wszelkie niejasności wyjaśnić w formie zapytania w trakcie trwania postępowania przetargowego –
zgodnie z zaleceniami SIWZ.
Podczas prowadzenia prac należy sprawdzać czy nie zmieniły się przepisy dyscyplin do których obiekty będą
realizowane i dostosować realizowane obiekty do obecnie istniejących przepisów poszczególnych dyscyplin
sportowych.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Terminologia
Jeżeli w Kontrakcie zostaną użyte wymienione poniżej określenia, to ich znaczenie należy interpretować
następująco:
• Obiekt budowlany- stałe lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę technicznoużytkową, wyposażone w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.
• Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbędne do jednoznacznego
określenia parametrów technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego
elementów stanowiące integralną część Kontraktu.
• Dziennik budowy - urzędowy dokument wydawany przez właściwy organ administracji państwowej
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń
i korespondencji między Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
− Dzień - każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający i kończący się o północy.
− Dzień roboczy - wszystkie dni, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.
− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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7. Księga obmiaru - dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych
robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów i robót.
9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami.
10. Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę.
11. Odpowiednia /bliska/ zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robót.
− Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego.
− Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod budowlą.
− Pozwolenie na budowę - zezwolenie właściwych organów administracji państwowej na wykonanie robót.
− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
− Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robót.
− Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego
zakończenia realizacji.
10. Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB – zbiór obowiązujących
wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i
podstawy płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu,
stanowiąca integralną część Kontraktu.
21. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi,
potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy.
22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub
robót na warunkach określonych w Kontrakcie Inwestor przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby.
23. Zadanie budowlane - częściowe przedsięwzięcie budowlane, stanowiące odrębną całość budowlaną,
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-użytkowych.
1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer
BN-80/8836-02 - Branżowa norma z 1988 roku/numer
KB1
- Katalog Budownictwa
ITB
- Instytut Techniki Budowlanej
STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
PZH
- Państwowy Zakład Higieny
PZJ
- Program Zapewnienia Jakości
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które są
niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.
1.
Inwestor przekazuje Wykonawcy:
- pozwolenie na budowę
- dziennik budowy oraz w dwóch egzemplarzach:
- dokumentację projektową
- plan uzbrojenia terenu objętego realizacją zadania
- dokumentację geodezyjną zawierającą punkty i poziomy odniesienia nie zbędne do wytyczenia budowli i
wszystkich jej elementów
1.5.2. Obowiązki Wykonawcy
10.
Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementów w planie i
poziomie na wszystkich etapach robót, oraz chronić je przed uszkodzeniem.
11.
Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi:
- kompleksowy program realizacji robót
- program zapewnienia jakości /PZJ/.
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1.5.2.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie terenu budowy w zadawalającym
stanie i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego.
W miarę postępu robót teren budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów,
konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.5.2.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:
- umieszcza tablice informacyjne zawierające podstawowe informacje o budowie; zgodnie z obowiązującym prawem
budowlanym.
- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania budowy.
- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorców.
- wyposaża plac budowy w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.
1.5.2.5. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
- przekroczeniem dopuszczalnego hałasu
- możliwości powstania pożaru
- niszczeniem drzewostanu
1.5.2.6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.5.2.7. Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposażone pomieszczenie socjalne.
1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę na wykonanymi robotami, przygotowanymi
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru
końcowego robót.
1.5.2.9.
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.
1.5.2.10.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną
Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i państwowe władze konserwatorskie oraz przerwać roboty do
czasu dalszych decyzji.
1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i niedopuszczać do pracy w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych.
2. Materiały
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami
określonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości /PZJ/,
zaakceptowanym przez Inwestora.
2.1. Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inwestora.
Jeśli materiały są różnej jakości z danego źródła należy zmienić źródło zaopatrzenia.
2.2. Inwestor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich
zgodność z STWiORB przed wykonaniem badań jakości.
Materiały oparte o atesty mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami STWiORB to takie materiały zostaną
odrzucone.
2.3. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób
zapewniający ich jakość i przydatność do robót.
2.3.1. Materiały winny być składowane oddzielnie według asortymentów i źródeł dostaw z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek.
2.3.2. Materiały, których jakość została zakwestionowana lub co do których zachodzi wątpliwość pod
względem jakości powinny być składowane oddzielnie. Ich dostawy należy przerwać.
3. Sprzęt
Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną w
dokumentacji projektowej i STWiORB. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ
szczególną uwagę należy zwrócić na dobór sprzętu do:
- wytwarzania betonów
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- zagęszczania i wyrównywania powierzchni betonów
4. Transport
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ szczególną uwagę
należy zwrócić na dobór środków do:
4.1. Transportu mieszanki betonowej.
W czasie transportu nie wolno dopuścić do rozdzielenia się składników mieszanki betonowej. Stosować
należy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami". Czas przewozu ograniczyć do minimum.
4. 2. Do przewozu lepików, środków chemicznych, paliw , cementu luzem.
Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju ładunku.
4.3. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas
transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli Wykonawca uzyska
zezwolenie władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnym obciążeniu i takich pojazdów użyje, to
poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty naprawy, jeśli taka szkoda powstanie.
5. Wykonanie robót.
Wszystkie roboty objęte Kontraktem powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
wymaganiami STWiORB dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w rachunku ilościowym i z
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i
rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być
odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i
pomiarów oraz protokołu odbioru.
5.1. Dokumenty budowy
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia następujących dokumentów budowy:
- dziennika budowy
- księgi obmiarów
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych
- atestów jakościowych wbudowanych elementów
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych
- protokołów odbioru robót
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i
akceptowane Inwestora.
5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczęcią właściwego organu administracji państwowej zeszyt z
ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy
powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków
wymagających odnotowania.
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Prawo do
dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego
- osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczeństwa
wykonywanych robót budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy.
5.1.2. Rozliczenie robót – zgodnie z Umową.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami STWiORB
odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu
zapewnienia jakości /PZJ/, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z projektem, STWiORB i poleceniami
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Inwestora. W szczególności program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- opis organizacji wykonania robót w tym: terminy, sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na
budowie, zasady bezpieczeństwa robót.
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz
opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe.
- wykaz środków transportu
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania
i cechowania sprzętu oraz prowadzenia robót.
- opis postępowania z materiałami i robotami nic odpowiadającymi wymaganiom. Do obowiązków
Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi należy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiałów odpowiedniej jakości, przestrzeganie takich
warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie ich jakości i
przydatności do planowanych robót, określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw aby mogła być
zapewniona rytmiczność robót,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów. Ogólne wymagania dotyczące
kontroli jakości materiałów, sprzętu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.
10. Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca robót.
11. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inwestora
za niewiarogodne, to może on zażądać powtórzenia badań.
Jeżeli wyniki badań zakwestionowanych przez Inwestora się potwierdzą i spełnią wymagania STWiORB, to
koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.
7. Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót
i wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w
księdze obmiarów. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Kontrakcie oraz roboty
dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.
Roboty podane są w jednostkach według STWiORB.
Roboty pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i
zrozumiały.
7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione
szkicami w księdze obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.
7.4. Obmiar robót ziemnych powinien być wykonany metodą pomiaru przekrojów
poprzecznych.
- m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym.
- m3 nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.
7.5. Obmiary innych robót przeprowadza się zgodnie z p.7 STWiORB.
8. Odbiór robót
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę.
8.1. Podział odbiorów
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Jest to końcowa ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub
ulegają zakryciu.
8.1.2. Odbiór częściowy
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny
lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.
8.1.3. Odbiór końcowy
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego.
8.1.4. Odbiór ostateczny /pogwarancyjny/.
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z

8

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robót
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego
następujące dokumenty:
- dokumentację projektową i STWiORB
- dziennik budowy i księgę obmiaru
- receptury i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
- atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru
- sprawozdanie techniczne
- dokumentację powykonawczą
- operat geodezyjny
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót
8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją
projektową i STWiORB są badania i pomiary wykonane zarówno w czasie realizacji jak i
po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane
przez Laboratorium, obsługę geodezyjną, oraz dokonywane przez komisję odbioru.
1.
Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i
przekazuje Inwestorowi kompletny operat.
2.
Inwestor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjęcie.
8.6. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora.
Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badań
i pomiarów wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB.
•
Jeżeli komisja stwierdza, ze jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje się potrąceń jak za wady
trwałe.
•
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i STWiORB, to wyłącza te roboty z odbioru.
9. Podstawa płatności
Rozliczenie robót – zgodnie z Umową między Inwestorem a Wykonawcą – ryczałtem. Do obowiązków Wykonawcy
należy prawidłowa wycena robót uwzględniająca wykonanie całości zamówienia wraz ze wszelkimi robotami
towarzyszącymi, przygotowawczymi itp.
Ceny w wycenie Wykonawcy winny obejmować wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.
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2.
B.0l.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiórki
KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
1.
Wstęp
Przedmiot STWiORB
1.1.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót objętych STWiORB
1.3.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
-Rozbiórki
Określenia podstawowe
1.4.
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
określeniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogólne.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
STWiORB i poleceniami Inwestora.
2. Materiały
Dla robót rozbiórkowych wg B.01.01.00 materiały nie występują.
3. Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych zgodnie z ustaleniami rozporządzenia
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, z dn. 28.03.1972r (Dziennik Ustaw nr. 13 z
10.04.1972).
5.1 Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebrać ręcznie lub
mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
5.2 Elementy stolarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku
wykuć z otworów, oczyścić, i składować.
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót podano w punktach 5.1 do 5.3.
7.
Obmiar robót
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej robót obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materiału z rozbiórki, sortowanie i
pryzmowanie odzyskanych materiałów, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad ujętych w
STWiORB B.00.00.00.
9.
Podstawa płatności
Płatność zgodnie z Wymaganiami ogólnymi,
10.
Uwagi szczegółowe
10.1
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inwestor.
10.2
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
ST -01.03.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
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1.
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01.00.00 są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z usytuowaniem obiektów i ich punktów wysokościowych.
1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w
zamawianiu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu położenie obiektów inżynierskich. W zakres robót
pomiarowych, związanych z położeniem obiektów inżynierskich i ich punktów wysokościowych wchodzą:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi i punktów
wysokościowych,
uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4.Określenia podstawowe.
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-OO.OO.OO "Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wym. dotyczące robót podano w ST-OO.OO.OO "Wymagania ogólne"
2.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-OO.OO.OO
"Wymagania ogólne"
2.2.Rodzaje materiałów.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą
robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy od 0,05 do 0,08
m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i
długości od 0,04 do 0,05 m. "świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU.
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-OO.OO.OO "Wymagania ogólne"
3.2.Sprzęt pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego obiektów i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia obiektów i ich punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru.
4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-OO.OO.OO "Wymagania ogólne"
4.2.Transport sprzętu i materiałów.
Sprzęt i materiały do odtworzenia obiektów inżynierskich można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
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5.1.Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-OO.OO.OO "Wymagania ogólne"
5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do 7). Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego,
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez
Zamawiającego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku
obciążą Wykonawcę.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów i punktów wysokościowych.
Punkty wierzchołkowe obiektów i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może
przekraczać 50 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy każdym
obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić 50 metrów, natomiast w
terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów towarzyszących. Jako
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach o obrębie realizacji robót.
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez
Zamawiającego.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie nazwy repem i jego rzędnej.
5.4.Odtworzenie usytuowania obiektów.
Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonalnej państwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Od obiektów powinny być wyznaczone w punktach
głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz
nie rzadziej niż co 20 metrów.
Rzędne niwelety punktów pomiarowych należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktów charakterystycznych w terenie
należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy
Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granicą robót.
6.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT.
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6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-OO.OO.OO "Wymagania ogólne"
6.2.Kontrola jakości prac pomiarowych.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem obiektów i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)
7.
ODBIÓR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-OO.OO.OO "Wymagania ogólne"
7.2.Sposób odbioru robót.
Odbiór robót związanych z odtworzeniem obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.
8.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
8.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-OO.OO.OO "Wymagania ogólne"
8.2.Cena jednostki obmiarowej. Cena
wykonania robót obejmuje:
1.
2.
3.
4.
9.

sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi obiektów i punktów wysokościowych,
uzupełnienie osi obiektów dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G - 3.
Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979
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ST-45262500-6

KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót murowych
wykonywanych podczas realizacji prac wyszczególnionych w wymaganiach ogólnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania:
- ścian działowych grubości 6,0 cm i 12 cm z cegły pełnej,
- ścian konstrukcyjnych i fundamentowych grubości 25 cm z cegły pełnej,
- ścian grubości 6,0 cm, 8,0 cm, 12 cm i 24,0 cm z betonu komórkowego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
„Wymagania Ogólne".
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w „Wymagania Ogólne".
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Cegła pełna
Należy stosować cegłę ceramiczną, pełną, klasy 15 MPa.
2.2.2. Zaprawa murarska
Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowej dla ścian nośnych i fundamentowych - marki 5 MPa,
dla ścianek działowych cementowo - wapiennej marki 3 MPa. Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-B14503. Do osadzania nadproży w istniejących ścianach stosować zaprawę cementową, zgodną z normą PN-B14504
2.2.3. Bloczki z gazobetonu
Stosować bloczki z gazobetonu odmiany 500 o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,11 W/mK i
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 3,0 MPa do murowania na cienkie spoiny.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne".
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- betoniarkami do przygotowania zapraw,
- wyciągiem budowlanym lub windą do transportu pionowego,
- sprzętem pomocniczym.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne".
4.2. Wymagania szczegółowe
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Należy zabezpieczyć
przewożone materiały (zwłaszcza prefabrykowane nadproża żelbetowe) przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiały do przygotowania zapraw chronić przed wilgocią.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne".
5.2. Zakres wykonania robót
5.2.1. Murowanie ścian
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Ściany murować zgodnie z Dokumentacją Projektową umieszczając w określonych miejscach nadproża. Ściany
winny odpowiadać wymogom normy PN-B-10020. Należy je wykonywać z zachowaniem prawidłowości wiązania,
grubości spoin i wymaganej geometrii. Ściany nowe winny być łączone z istniejącymi na wykuwane strzępią lub
łączniki metalowe wg Dokumentacji Projektowej.
5.2.2. Wykonanie przewodów wentylacyjnych
Przewody wentylacji grawitacyjnej należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne".
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu Robót,
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektowa i
wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów,
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu Technologicznego oraz
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z
wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne".
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w
terenie.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla nowych ścian wraz z nadprożami, ścianek i obudów,
metr [m] dla pojedynczych przewodów wentylacyjnych.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w „Wymagania Ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne".
9.2. Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
9.2.1. w przypadku ścian:
- dostawę materiałów,
- wytyczenie ścian,
- przygotowanie zaprawy,
- wymurowanie ścian,
- osadzenie nadproży,
- badania na budowie i laboratoryjne.
9.2.2. w przypadku przewodów wentylacyjnych:
- dostawę materiałów,
- wytyczenie przewodów,
- udrożnienia przewodów,
- obudowania przewodów wentylacyjnych,
- przykrycie przewodów czapami,
- osadzenie rewizji,
- badania na budowie i laboratoryjne.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- żelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
PN-B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła.
PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-B-30000 Cement portlandzki.
PN-B-30001 Cement murarski 15.
PN-B-3 0005 Cement hutniczy 25.
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-B-30003 Cenient murarski 15.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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B.05.00 - TYNKI I OKŁADZINY
B.l 1.01.00 Tynki
B.l 1.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne
1.
Wstęp.
Przedmiot STWiORB.
1.1.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbiorą tynków wewnętrznych,
zewnętrznych a także okładzin z płytek ceramicznych.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych STWiORB.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych, zewnętrznych i okładzin ściennych wewnętrznych.
B.l 1.00.00 TYNKI I OKŁADZINY
B.l 1.01.00 Tynki
B.l 1.01.01 Tynki zwykłe kat. III
B. 11.01.02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, mozaikowego
B.l 1.01.03 Gładzie gipsowe
B. 11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne
B.l 1.02.01 Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe
Określenia podstawowe.
1.4.
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w STWiORB B.00.00.00. „Wymagania ogólne".
Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB B.00.00.00.
"Wymagania ogólne".
2.
Materiały.
2.1. Woda
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
2.2.1.
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2.
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 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy.
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
*
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.
*
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
*
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
*
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stospwać wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w
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zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.4. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego.
Wyprawa tynkarska mineralna powinna mieć następujące właściwości:
po wyschnięciu powinna tworzyć warstwę przepuszczalną dla pary wodnej i hydrofobową,
powinna się charakteryzować dużą odpornością na czynniki atmosferyczne, mycie, itp.,
powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne,
czas gotowości do pracy ok. 1,5 h,
czas otwarty pracy ok. 20 min,
przyczepność miń. 0.6 MPa,
odporność na temperatury od -30°C do +60°C,
opór dyfuzyjny max. 2 m.
2.5. Masa szpachlowa do wykonania gładzi gipsowych.
Masa szpachlowa powinna spełniać takie warunki aby uzyskać powierzchnię o dużej gładkości, stanowiącą dobre
podłoże pod malowanie. Przy tym powinna być:
plastyczna podczas nakładania,
łatwa w szlifowaniu,
przyczepna do podłoża miń. 0,50 Mpa,
temperatura przygotowania i temp. podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
2.6. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż:
gatunek I 80 %
gatunek II 75 %
3.
Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.
Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5.
Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a)
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b)
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c)
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur".
5.2. Przygotowanie podłoży
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez
wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywanie tynków cienkowarstwowych
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Tynk mineralny należy nakładać na przygotowane podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy
gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstałą powierzchnię fakturuje się przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego.
Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temp. otoczenia i
konsystencji zaprawy. Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej
partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Czas wysychania
tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2-6 tygodni od zakończenia tynkowania.
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
5.4. Wykonywanie gładzi gipsowych
Masę szpachlową nakłada się równomiernie na powierzchnię, najlepiej za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. W
miarę postępu prac nanoszoną masę trzeba sukcesywnie wygładzać. Po wyschnięciu masy drobne nierówności
należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwartej pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz
zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń.
Malowanie można rozpocząć po -wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną
gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby, lub rozcieńczoną farbą.
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
•
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie
wytrzymałego podłoża.
•
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
•
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu
•
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków o odcieni barwy
•
Temperatura powietrz wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 5°C
•
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty
dwumetrowej
•
Płytki mocować do podłoża zaprawą elastyczną na podłodze oraz na warstwie hydroizolacji z płynnej
folii.
6. Kontrola jakości.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7.
Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora 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 odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków.
8.2.1.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej - nie większe niż 4mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż 3mm na Im i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
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poziomego- nie większe niż 4mm na Im i ogółem nie więcej niż l0 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów
soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
9.
Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- wykonanie tynków,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
10.
Przepisy związane.
PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na
bazie żywic reaktywnych
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B.06.00 - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję
chemiczną przy wykonaniu robót związanych z pracami wyszczególnionymi w Wymaganiach ogólnych niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpomego i
antykorozyjnego obiektów budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
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
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:
·
wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) farbą emulsyjną lateksową i silikatową,
·
zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) elewacji farbą
fasadową silikatową,
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny
podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów
oraz ich odbiorów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca
o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie
żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.),
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robót malarskich
Dokumentację robót malarskich stanowią:
·
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
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·
projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
·
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
·
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
późn. zmianami),
·
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),
·
protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,
·
dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione 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).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:
·
wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem
materiałów do napraw,
·
specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
·
sposoby wykonania powłok malarskich,
·
kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,
·
wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,
·
warunki użytkowania powłok malarskich.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że 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, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza że 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 użycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
·
farby dyspersyjne
·
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
·
emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
·
farby na spoiwach:
·
żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
·
żywicznych rozcieńczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
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·
lakiery wodorozcieńczalne
·
lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
·
środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
·
farby dyspersyjne
·
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
·
emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy
·
farby na spoiwach:
·
rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
·
mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,
·
mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą
·
farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom
aprobat technicznych,
·
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
·
środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki
przygotowane fabrycznie,
·
środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
·
środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
·
kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
·
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 450000007, pkt 3
·
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
·
szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
·
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
·
pędzle i wałki,
·
mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników
farb,
·
agregaty malarskie ze sprężarkami,
·
drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4
2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz
rozładunku urządzeń mechanicznych.
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Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody
pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy lub zaleceniami
producenta.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
·
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki
itp.),
·
wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
·
ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
·
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie
została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
·
wykonaniu tzw. białego montażu,
·
ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przyściennych i cokołów,
·
oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom stosownej
normy . Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny być uzupełnione.
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz
resztek starej powłoki malarskiej.
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka
malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania
Lp.

Rodzaj farby

Największa
wilgotność podłoża,
w % masy

1

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą

4

2

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych

3

3

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

6

4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

4

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate
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miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano
aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie
może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.3.3. Tynki zwykłe
2. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13914-1:2009. 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).
3. Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby
ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
4. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości
podanych w tablicy 1.
5. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
1. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
2. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna
być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne
uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.
3. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt
powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
4. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie
powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone:
·
przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich
zewnętrznych),
·
w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0°C,
·
w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie
wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i
osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
·
informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
·
sposób przygotowania farby do malowania,
·
sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
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·
krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
·
czas między nakładaniem kolejnych warstw,
·
zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
·
zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt.
5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. 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 podłoża, śladów pędzla,
·
bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
·
bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach
żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
·
odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
·
bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
·
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie
dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
1. spękań,
2. łuszczenia się powłok,
3. odstawania powłok od podłoża.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
1. równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
2. nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
3. nie mieć śladów pędzla,
4. w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
5. być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków
modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
1. na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,
2. chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
3. odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
4. ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
·
mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
·
nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
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·
dobrze przylegać do podłoża,
·
mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
·
mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
10. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 6
11. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:
·
dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
·
dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
·
murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność
wykonania zgodnie z normą PN-EN 771-1:2011, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień,
czystość powierzchni, wilgotność muru,
·
podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,
·
tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z
uwzględnieniem wymagań stosownej normy, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień,
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
·
podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i
uzupełnienia,
·
płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
·
elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w odpowiedniej normie.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w stosownej normie.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą,
czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
·
czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
·
terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
·
wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i
konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
·
skoagulowane spoiwo,
·
nieroztarte pigmenty,
·
grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
·
kożuch,
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·
ślady pleśni,
·
trwały, nie dający się wymieszać osad,
·
nadmierne, utrzymujące się spienienie,
·
obce wtrącenia,
·
zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
·
ślady pleśni,
·
zbrylenie,
·
obce wtrącenia,
·
zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją
projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
·
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
·
prawidłowości przygotowania podłoży,
·
jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej
powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
·
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
·
sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
·
sprawdzenie odporności na wycieranie,
·
sprawdzenie przyczepności powłoki,
·
sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
·
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z
odległości około 0,5 m,
·
sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
·
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
·
sprawdzenie przyczepności powłoki:
·
na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
·
na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
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1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy
stosować uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w
tablicy 2.
Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Lp.

Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzchni ściany lub sufitu

Współczynnik

a

b

c

01
02
03
04

do 10%
do 20%
do 40%
ponad 40%

1,10
1,20
1,40
2,00

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu.
Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach
kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta,
opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować potrójną
powierzchnię opisanego prostokąta).
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych
średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.
7.2. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe
dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz.
14KNNR 2.
8 ODBIÓR ROBÓT
·
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
·
Roboty uważa się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie parametry i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne
1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9
2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Rozliczenie robót - wg postanowień Umowy.
2.1.1.1.1.1
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczne
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
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·
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
·
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe.
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
·
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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