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STB 01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAśOWE
1. WSTĘP
1.1
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót
rozbiórkowych i demontaŜowych zgodnie z SIWZ, w zakresie realizacji prac naprawczych
tarasów domków szeregowych przy DPS w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi wykonanie:
a)
Skucie ścian bocznych tarasów z tynku
b)
Skucie betonu podkładowego na tarasach
c)
Zerwanie izolacji przeciwwilgociowej z papy z tarasów
d)
przekucia i wykucia w murach i stropach
e)
wywiezienie materiałów z rozbiórki i demontaŜu na wysypisko, z kosztami wysypiska
i utylizacji
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a)roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy rozumieć wszystkie
prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe być
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania robót
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy przestrzegać ogólnych
przepisów bhp, p-poŜ , wiedzy i sztuki budowlanej.
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały rozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.
2.2 Zakres asortymentowy
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie
określenia w trakcie realizacji prac.

moŜliwy do jednoznacznego
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3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne”
3.2 Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umoŜliwiającego bezpieczne
i sprawne wykonywanie robót rozbiórkowych i demontaŜowych.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność zastosowania specjalistycznych maszyn i
urządzeń, o krótkich terminach realizacji robót, wykorzystując urządzenia hydrauliczne,
pneumatyczne oraz elektryczne .
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne”
4.2 Transport materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych
Transport materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych naleŜy wykonać zgodnie z
wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu
powinny zabezpieczać załadowane materiały demontaŜowe przed niekontrolowanym
wysypywaniem i utratą.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Prace powinny być wykonywane bezpośrednio pod nadzorem autorów
dokumentacji projektowej .
Zakres prac powinien być kaŜdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakość
odbierana przy udziale autorów dokumentacji projektowej.
5.2 Wytyczne prowadzenia robót
Prowadzenie robót rozbiórkowych naleŜy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w
wykonywaniu tego typu robót i mającej odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia
tego typu robót.
Roboty naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz duŜe doświadczenie przy tego typu robotach
•
Materiały z rozbiórki wywozić na bieŜąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na
składowisku przyobiektowym. Inne materiały poddawać selekcji na bieŜąco i moŜliwie
szybko usunąć lub zagospodarować
•
Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić kaŜdorazowo bezpieczeństwo ładunku
przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów. Materiały
uzyskane z rozbiórki naleŜy utylizować (wywóz na wysypisko, przekazanie do firm
likwidujących materiały szkodliwe dla środowiska)
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•
Przy wykonywaniu robot naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie
BHP i p.poŜ. Do wykonywania robót moŜna stosować jedynie narzędzia będące w dobrym
stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze
względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą
zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP
5.3 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
•
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń
chroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych
•
Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych
kondygnacji przez zrzut bezpośredni – naleŜy stosować specjalne zsypy
•
Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren naleŜy oczyścić, zniwelować,
oraz wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg wewnętrznych itp.
•
Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie moŜe odbywać się jedynie po
dodatkowych podkładach drewnianych
•
Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieŜąco sprawdzać kierownik budowy
•
Z uwagi na moŜliwość przeciąŜenia stropu materiał rozbiórkowy powinien być
usunięty bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie
•
Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niŜszych
kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyŜszych
•
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy ogrodzić i oznakować.
•
Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione.
•
Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r
•
Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony
osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa
•
Przerwy w pracy naleŜy urządzać o tej samej porze dla wszystkich
pracowników prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod
nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, majster)
•
Ustawić tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY”
„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE”
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROśNOŚĆ”
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE”
„UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI”
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.07 „Wymagania ogólne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontaŜowych wykonawca jest
zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i
autorów dokumentacji projektowej.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót”
pozycjami katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
7.2 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej .
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
8.2 Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu w szczególności podlega :
a)
zgodność z przedmiarami
b)
rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych
c)
prawidłowość wykonania
8.3 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi częściowemu technicznemu
b) odbiorowi końcowemu
8.4 Odbiór częściowy techniczny
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi.
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty,
zawierające w szczególności :
a)
b)
c)
d)

rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń
Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
ustalenia technologiczne

5

e) protokoły odbiorów częściowych technicznych
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne przepisy bhp i p-poŜ
Projekt organizacji robót rozbiórkowych opracowany przez Wykonawcę
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STB 01.02 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych zgodnie z SIWZ, w zakresie realizacji prac naprawczych tarasów
domków szeregowych przy DPS w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST
a) Ukształtowanie skarpy przy tarasach z zastosowaniem Ŝwirku drenarskiego.
b) Nawiezienie humusu na ukształtowane skarpy przy tarasach oraz obsianie ich trawą.
1.4 Określenia podstawowe
a) roboty ziemne – wykopy dla obiektu budowlanego określa dokumentacja :
- rzuty i przekroje obiektu
- plan sytuacyjno – wysokościowy
- sposób zabezpieczenia wykopów
- szczegółowe warunki wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki,
nasypu itp.)
b) głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu
zdjęcia warstwy
c) wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1,00m
c) wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1,00m do 3,00m
d) wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,00m
e) ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w
obrębie obiektu
f) odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac związanych z obiektem
g) wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru : Is = Pd/Pds
gdzie :
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds– maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do
oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą PN-77/8931-12
i) wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru : U = d60/d10
gdzie :
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm)
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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a) przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy w
części dotyczącej realizacji przedmiotowego obiektu oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
b) dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową :
- Zamawiającego
- Sporządzoną przez Wykonawcę
c) zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach „ umowy.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać określonego
przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zastąpione zostaną innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
d) zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie urządzenia tymczasowe, zabezpieczające, takie jak : zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały i.t.p, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
włączony w cenę umowną.
e) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie :
- utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej
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- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń i uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na :
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
moŜliwością powstania poŜaru.
f) ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie utrzymywać
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
g) materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do
uŜytku. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeŜeli wymagają tego odpowiednie
przepisy.
h) ochrona własności publicznej i prawnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, dostarczając wszelkiej pomocy
niezbędnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.
i) ograniczenie osi obciąŜeń pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy
transporcie materiałów i gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu ładunków.
j) bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
k) ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru o zakończeniu robót).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
końcowego.
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
l) stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie inne przepisy wydane przez organa
administracji państwowej i lokalnej oraz pozostałe przepisy i wytyczne, które są w
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie
postępu robót.
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów do robót.
Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy, poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy.
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.
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3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót winien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu do :
a) odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne)
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki,
równiarki)
c) transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi,
itp.)
d) sprzętu zagęszczającego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne)
e) Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania maszyn i urządzeń o krótkich
terminach realizacji robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2 Transport gruntów i materiałów
Wybór środków transportowych oraz metody transportu powinny być dostosowane do
kategorii gruntu ( materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego w robotach ziemnych.
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększenie
odległości nie zostało wcześniej zaakceptowane pisemnie przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i ST, a takŜe normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2 Badania geotechniczne
W
momencie rozpoczynania budowy w zakresie robót ziemnych związanych z
przygotowaniem wykopu pod fundamentowanie naleŜy w szczególności :
a) sprawdzić rzeczywiste warunki gruntowo – wodne i odnieść je do opracowanej
dokumentacji projektowej
b) sprawdzić nośność gruntu i parametry geotechniczne oraz odnieść je do opracowanej
dokumentacji projektowej
c) sprawdzić przydatność gruntu dla celów realizowanej inwestycji
d) do dokumentacji powykonawczej naleŜy załączyć wyniki badań kontrolnych wraz z
szkicami i podjętymi decyzjami
5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych
a) przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy przejąć podstawowe punkty stałe i
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych
b) przejęcie punktów stałych od Inwestora powinno być dokonane protokolarnie z
naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem współrzędnych ; naleŜy
dokonać wpisu do Dziennika budowy
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c) stałe punkty pomiarowe winny być zabezpieczone przed zniszczeniem na cały okres
realizacji inwestycji
e) wszelkie prace związane z realizacją inwestycji powinny być wykonane w
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych
f) dokładność pomiarów geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i
roboczej) powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do Dziennika
budowy
5.4 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu
naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod obiekty zasadnicze linie obiektów i krawędzi wykopów
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, trwale umocowanych poza obszarem
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być
sprawdzane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/10cm.
RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć
+1cm i –3cm.
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/-10cm, a
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10º jego wartości
wyraŜonej tangensem kąta.
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm
przy pomiarze łatą 3 – metrową.
5.5 Aspekty czynności wykonawczych
a) wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód
pochodzących z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie
b) roboty ziemne naleŜy wykonywać w takiej kolejności, aby w kaŜdej fazie robót było
zapewnione łatwe odprowadzenie wód opadowych i deszczowych
c) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na głębokości posadowienia
fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty
ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem i projektantem
sposobów zabezpieczeń
d) do odspajania i ładowania gruntu na środki transportowe moŜe być stosowany sprzęt
budowlany posiadający stosowne dokumenty techniczne
e) wykonywanie wykopów powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu
f) ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jago
przeznaczenia
g) fakt dokonania odbioru robót ziemnych winien być wpisany do Dziennika budowy
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT – OGÓLNE ZASADY
6.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST i poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać :
a) część ogólną opisującą :
- organizację wykonania robót i sposób prowadzenia robót
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
- bhp
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów robót
- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru
b) część szczegółową dla kaŜdego asortymentu robót :
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do realizacji robót
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń), prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom
6.2 Zasady kontroli jakości
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, laboratorium, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest
zadowalający.
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie miał
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu pomiarowego, pracy
personelu. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.. Koszt tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować moŜna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiarów lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru , lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
7. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH
7.1 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli spadku podłuŜnego rowków
odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła odsłonięte przy
wykonywaniu wykopów naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody gruntowe i opadowe naleŜy
odprowadzać poza teren pasa robót ziemnych.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na :
a) właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych
b) właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych
7.2 Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności sprawdzające wchodzące w zakres jakości wykonania robót określono w p. 7.1
7.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
a) częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica :
L.p. Badana cecha
1.
Pomiar
szerokości
ziemnego
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i
poziomnicą lub niwelatorem w odstępach co
20m
Pomiar szerokości dna
Jak wyŜej
Pomiar rzędnych powierzchni Jak wyŜej
wykopu ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Jak wyŜej
Pomiar równości dna wykopu
Jak wyŜej
Pomiar równości skarp
Jak wyŜej
Pomiar
spadu
podłuŜnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co
powierzchni wykopu
20m oraz w punktach wątpliwych

b) szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej
niŜ +/-10cm.
c) rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ
-3cm lub +1cm.
d) pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moŜe się róŜnić od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10%
wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta.
e) równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3- metrową nie mogą przekraczać
3cm.
f) równość skarp
g) nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać +/- 10cm
7.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na własny
koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenie cech od określonych powyŜej powinny
być ponownie wykonane przez Wykonawcą na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.
8. OBMIAR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie
określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem .
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione według ustaleń z Inspektorem nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy wg umowy.
8.2 Zasady określania ilości robót
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuŜ linii osiowej.
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości
wykopu w stanie rodzimym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilości robót ziemnych w wykopie
nie jest moŜliwe, naleŜy jako ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym , Ŝe dolne wartości
stosować w nasypach przed zagęszczeniem, a górne przy obliczeniu objętości na jednostkach
transportowych.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach, w całym
okresie trwania robót.
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót”
pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
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8.3 Czas przeprowadzania pomiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót,
a takŜe występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione szkicami
umieszczonymi w ksiąŜce obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostania uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
9. ODBIÓR ROBÓT
9.1 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót
c) odbiorowi końcowemu robót
9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową ,
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.
9.3 Odbiór częściowy techniczny robót
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi.
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
9.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
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Do odbioru końcowego robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest przygotować
dokumenty, zawierające w szczególności :
a) Rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty
jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów
f) recepty i ustalenia technologiczne
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
h) protokoły odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych
i) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót ziemnych, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiającym.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY
PN-B-02480
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej
BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989
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STB 01.03 PODKŁADY BETONOWE I SZPACHLOWE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru podkładów zgodnie z SIWZ, w zakresie realizacji prac naprawczych tarasów
domków szeregowych przy DPS w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi :
a) Zagruntowanie emulsją szczepną systemową podkładu pod szpachlę wyrównawczospadkową systemową
b) wykonanie warstwy wyrównawczo-spadkowej szpachlą systemową
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu podłoŜy - naleŜy rozumieć wszystkie prace
budowlane związane z wykonaniem podłoŜy zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty
budowlane
c) procedura – dokument zapewniający jakość „ jak, kiedy, gdzie, kto” wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze, procedura moŜe być zastąpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych podłoŜy .
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu podłoŜy naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03
„Wymagania ogólne”
2.2 Emulsja szczepna
Dyspersja na bazie Ŝywic sztucznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na podłoŜach
mineralnych pod szpachle samopoziomujące, tynki, jastrychy. Stosowana „świeŜa na świeŜo”
– bez obsychania warstwy kontaktowej. RównieŜ do polepszania właściwości zapraw
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budowlanych i jastrychów poprzez mieszanie z wodą zarobową. W standardzie Sopro HE
449.
2.3 Szpachla systemowa
Hydraulicznie szybkowiąŜąca, szara zaprawa szpachlowa do wygładzania i napraw
powierzchni ścian i podłóg z betonu, tynku, murów, jastrychów. Szczególnie jako tynk
wyrównawczy oraz warstwa tworząca spadki w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz
na balkonach i tarasach. W standardzie Sopro ATM 468.
2.4 Materiały systemowe – szpachle i grunty
Materiały systemowe winny być transportowane, składowane, przygotowane do uŜycia i
wykonywane zgodnie z instrukcją, karta produktu dostarczoną przez producenta.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne”
3.2 Sprzęt do wykonywania robót
Sprzęt ma spełniać wymogi bhp, osoby obsługujące go powinny być odpowiednio
przeszkolone.
Roboty naleŜy prowadzić przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego do
realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią.
Dobór środków transportu wewnętrznego powinien zapewnić dostarczenie do miejsca
betonowania betonu o załoŜonej konsystencji .
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania maszyn i urządzeń o krótkich
terminach realizacji robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne”
4.2 Transport betonu
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian
konsystencji i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami
samochodowymi ( tzw gruszkami), a czas transportu nie moŜe być dłuŜszy niŜ :
60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15º C
40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20º C
25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30º C
chyba ,Ŝe zastosowanie dodatków będzie stanowić inaczej.
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.06 „Warunki ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do robót betonowych i szpachlami wyrownawczymi naleŜy :
a) przed rozpoczęciem prac powinien być sprawdzony podkład betonowy, jego
kruchość, spękania, złuszczenia, ubytki.
b) W przypadku stwierdzenia złuszczeń naleŜy je usunąć szczotkami drucianymi a
miejsca ubytków naprawić szpachlami systemowymi do renowacji betonów.
c) W przypadku stwierdzenia ubytków lub spękań naleŜy je naprawić szpachlami
systemowymi do renowacji betonów.
d) przy wykonywaniu podłoŜy naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.
5.3 Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe powinno być sprawdzone i przygotowane.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
a) częstotliwość oraz zakres badań
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieŜąco. Kontroli
powinny podlegać parametry, od których zaleŜy jakość betonu.
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z
częstotliwością nie mniejszą niŜ 2 razy na kaŜdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają
wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii
betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czy
nie moŜe być mniejsza niŜ 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na
partię betonu. Próbki pobiera się losowo.
JeŜeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton
powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to naleŜy ją sprawdzać po 28 dniach
b) warunki badań materiałów powinny być wpisywane do Dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót”
pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót naleŜy wykonywać w jednostkach wskazanych w „Przedmiarze robót”
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7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe podłoŜy określa się na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
8.3 Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
dały pozytywne wyniki.
8.4 Zakres sprawdzeń i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-32250 Roboty betonowe i Ŝelbetowe.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodność z dokumentacją techniczną
b) rodzaj zastosowanych materiałów
c) przygotowanie podłoŜa
d) prawidłowość wykonania podłoŜa
8.5 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót
c) odbiorowi końcowemu robót
8.6 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową ,
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.
8.7 Odbiór częściowy techniczny robót
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Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi.
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.8 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty,
zawierające w szczególności :
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty
jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów
e) recepty i ustalenia technologiczne
f) protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych technicznych
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
h) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
10 . PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiającym.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY
PN-65/B-14504
Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000
Cement portlandzki
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-06250
Beton zwykły
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989
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STB 01.06 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji
przeciwwilgociowych pionowych i poziomych zgodnie z z SIWZ, w zakresie realizacji prac
naprawczych tarasów domków szeregowych przy DPS w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi wykonanie :
a) izolacji przeciwwilgociowych powierzchni pionowych i poziomych, powłokowymi
materiałami systemowymi w standardzie – Sopro DSF 523 grubości 2x1mm.
b) UłoŜenie taśmy izolacyjnej systemowej na styku powierzchni poziomych i
pionowych w standardzie tasma DBF 638.
c) Wklejenie taśmy systemowej przy otworach drzwiowych w standardzie sopro FDB
524.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych papami- naleŜy
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z
ustaleniami projektowymi
b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty
budowlane
c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe robót.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w
normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze.

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03
„Wymagania ogólne”
2.3 Taśma izolacyjna
Elastyczna i wodoszczelna taśma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do
zabezpieczenia miejsc krytycznych, m.in. fug dylatacyjnych, połączeń ścian, ścian i podłóg.
Stosowana jako element systemu uszczelnień zespolonych przy wykonywaniu powłok
uszczelniających
pod
płytkami
ceramicznymi.
Taśmę
naleŜy
wkleić
w świeŜo nałoŜoną masę uszczelniającą. W standardzie Sopro DBF 638.
2.4 Izolacja systemowa powłokowa
Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok
nie przepuszczających wody i pokrywających rysy. Stosowana do alternatywnych uszczelnień
balkonów, tarasów, pryszniców, pralni, toalet, basenów i zbiorników wody
o głębokości do 5 m. Do renowacji starych, mocnych, nośnych okładzin ceramicznych na
balkonach i tarasach metodą „płytka na płytkę”. W standardzie Sopro DSF 523.
2.5 Taśma samoprzylepna systemowa
Elastyczna i wodoszczelna taśma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do
zabezpieczenia miejsc krytycznych, m.in. fug dylatacyjnych, połączeń ścian, ścian i podłóg.
Stosowana jako element systemu uszczelnień zespolonych przy wykonywaniu powłok
uszczelniających
pod
płytkami
ceramicznymi.
Taśmę
naleŜy
wkleić
w świeŜo nałoŜoną masę uszczelniającą. W standardzie Sopro FDB 524

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne”
3.2 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i pokrycia dachu
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu
budowlanego.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji
robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne”
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów
Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym materiały naleŜy układać na podkładach z
desek lub płyt betonowych i przykrywać starannie brezentem lub folią.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

26

Opakowania naleŜy ustawić w pozycji stojącej , ściśle jedno obok drugiego, najwyŜej w
dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.
4.3 Transport materiałów
Transport materiałów izolacyjnych naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
normach państwowych lub świadectwach ITB.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.06 „Warunki ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do robót naleŜy :
a) przygotować podłoŜa – wypełnić ubytki i wyrównać powierzchnie izolowane
Przy wykonywaniu robót izolacyjnych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze ; PN77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej; BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na
welonie z włókien szklanych; warunkach technicznych podanych przez producentów.
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające
nań obciąŜenia. Powierzchnia podkładu powinna być równa, bez wgłębień i wypukłości oraz
pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać
5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, Ŝe druga
warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
a) izolacja powinna być wykonywana na podkładzie odpowiadającym wymaganiom
technicznym, określonym w technologii wykonawstwa
b) liczba warstw powinna być zgodna z karta techniczną produktu producenta
c) kaŜda z warstw powinna być szczelna i ciągła
d) kaŜde odstępstwo od STWiOR naleŜy uzgadniać z inspektorem nadzoru.
5.3 Wykonanie izolacji
Parametry ogólne :
a) podłoŜe betonowe ( z zapraw) o wytrzymałości konstrukcyjnej i wilgotności
powietrzno – suchej
b) gruntowanie powierzchni środkiem w standardzie zgodnym przedmiarem i STWiOR
c) składowanie materiałów przed montaŜem i montaŜ w temperaturze otoczenia nie
mniejszej niŜ 5º C

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
a) częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacyjnych powinien być zgodny z
zasadami podanymi w normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
b) w szczególności powinna być oceniana właściwość materiałów izolacyjnych . Odbiór
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych
materiałów z dokumentacja projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych
tych materiałów z atestami wystawionymi przez wytwórcę.
c) nie dopuszcza się stosowania materiałów izolacyjnych, których właściwości
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB.
d) nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych
e) warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3 Badania w czasie wykonywania robót
Badania zawierają w szczególności :
a)
b)
c)
d)

sprawdzenie właściwości technicznych , lepików i pap
sprawdzenie równości powierzchni i spadków
sprawdzenie ciągłości i szczelności pokryć
sprawdzenie szczelności wykończeń obróbek blacharskich

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót”
pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót naleŜy wykonywać w metrach kwadratowych wykonanej izolacji.
7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe robót izolacyjnych określa się na podstawie dokumentacji projektowej
i uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

28

8.3 Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
dały pozytywne wyniki.
8.4 Zakres sprawdzeń i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i
badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodność z przedmiarami STWiOR
b) rodzaj zastosowanych materiałów
c) przygotowanie podłoŜa
d) prawidłowość wykonania izolacji – sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i
stanu wilgotności podłoŜa , sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności
jej połączenia z podłoŜem
8.5 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót
c) odbiorowi końcowemu robót
8.6 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową ,
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
8.7 Odbiór częściowy techniczny robót
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi.
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
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Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty,
zawierające w szczególności :
a) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zaleceń
b) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty
jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów
d) ustalenia technologiczne
e) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych
technicznych
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-77/B-27604
Materiały izolacji przeciwwilgociowej
PN-80/B-10240
Pokrycia papowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PB-B-24000:1997
Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa
PN-B-24620
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24620
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-89/B-27617
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami
PN-91/B-27618
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej
Informacje techniczne producenta wybranego systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Arkady 1989.

30

STB 01.13 WYKOŃCZENIE POSADZEK
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wykończenia posadzek zgodnie z SIWZ, w zakresie realizacji prac naprawczych
tarasów domków szeregowych przy DPS w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi wykonanie :
a) posadzek z granitogresu z cokołami, zgodnie z przedmiarami i STWiOR
b) ułoŜenie skrajnych płytek z kapinosem zgodnie z przedmiarami i STWiOR
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin posadzkowych naleŜy rozumieć
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin posadzkowych ,
podłóg zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty
budowlane
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe
być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin posadzkowych .
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu okładzin posadzkowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w
normach :
PN-EN 176
Płytki
PN-76/B-04270
Wykładziny podłogowe. Badania techniczne
PN-76/B-10150
Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03
„Wymagania ogólne”
2.2 Zakres asortymentowy
a) płytki granitogresowe zgodnie z dokumentacją techniczną
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b)
c)
d)
e)

warstwa samopoziomująca i anhydrytowa
zaprawa klejowa
zaprawa fugowa
profile wykończeniowe aluminiowe i stalowe do okładzin posadzkowych

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne”
3.2 Sprzęt do wykonania robót posadzkowych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji
robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne”
4.2 Pakowanie i magazynowanie elementów
Elementy powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport płytek granitogresowych i pozostałych materiałów
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami
atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin posadzkowych naleŜy sprawdzić :
a) prawidłowość wykonania podłoŜa : stabilność, nośność, równość, czystość, nie
nasiąkliwość
b) przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego
c) deska parkietowa i wykładziny powinny aklimatyzować się w pomieszczeniu w czasie
zgodnym z wytycznymi producenta, zamknięte paczki naleŜy przenieść do
pomieszczenia, w którym będzie układany parkiet i wykładzina
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d) płytki naleŜy posegregować wg asortymentów i wymiarów
e) na posadzce powinna być wyznaczona linia pozioma, od której układane będą płytki –
deska ( moŜe to być linia wyznaczona przez cokół posadzki)
f) po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze
spoin pomiędzy płytkami
5.3 Wykonywanie okładzin posadzkowych
NaleŜy przestrzegać zasad podanych w normach :
PN-63/B-10145
Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 176
Płytki
PN-76/B-04270
Wykładziny podłogowe. Badania techniczne
PN-76/B-10150
Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
5.4 Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe powinno być przygotowane i sprawdzone.
5.5 Wykonanie okładzin posadzkowych
a) sprawdzenie podłoŜy
b) ułoŜenie płytek na klej
c) wykonanie posadzki „auflor”, zgodnie z technologią producenta
d) ułoŜenie cokołów
e) spoinowanie płytek
f) oczyszczenie płytek
Do układania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego
i robót tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura
przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35º C.
Zaprawę klejową naleŜy przygotować zgodnie z instrukcją producenta, otrzymana masa
powinna być jednolita, bez grudek.
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni posadzek i stopni naleŜy sprawdzić
jakość podłoŜa zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii posadzek i
stopni.
Spoiny podziałów posadzkowych powinny być skomponowane ( jednej linii lub równych
odstępach) ze spoinami pozostałymi.
Warstwa kleju pod płyty nie moŜe zawierać pustych miejsc.
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni posadzek naleŜy sprawdzić spadki do
elementów odwadniających.
PodłoŜe pod płytki ( zaprawa uszczelniająca) powinno być nośne, a wytrzymałość na
odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 lub DIN 18156, nie mniejsza niŜ 0,5 Mpa.
Płytki naleŜy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach ( końcach ścian) miały
wymiar większy niŜ połowa płytki.
Uszczelnienia podłoŜy oraz układanie okładzin posadzkowych musi być wykonywane w
jednym cyklu technologicznym przez jednego wykonawcę.
Szczegółowe rozwiązania technologiczne wykonania posadzek muszą być uzgodnione z
Inspektorem nadzoru i autorem dokumentacji projektowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

33

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z zasadami
podanymi w normie PN-63/B-10145 Posadzka z płytek. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze oraz PN-EN 176 Płytki gres
W szczególności powinny być oceniane :
a) właściwości techniczne zastosowanych płytek
b) właściwości techniczne elementów i wykładzin podłogowych
c) właściwości techniczne posadzki : wytrzymałość na ściskanie, ścieralność i twardość
zgodnie z technologią zastosowanego systemu.
d) nasiąkliwość płytek
e) prawidłowość zachowania kształtu elementów ( zwichrowanie, łukowatość,
rombowość)
Warunki badań materiałów na okładziny posadzkowe i innych materiałów powinny być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót”
pozycjami katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót naleŜy wykonywać w
posadzkowej .

metrach

kwadratowych wykonanej okładziny

7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
8.3 Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
dały pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodność z dokumentacja techniczną
b) rodzaj zastosowanych materiałów
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

przygotowanie podłoŜa
naleŜyte przyleganie do podkładu
prawidłowość przebiegu spoin
prawidłowość ukształtowania powierzchni
wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania
jednolitość barw płytek ( wzór)
odchylenie krawędzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uŜyciu łaty o długości
2 m ( nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m)
odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być
większe niŜ 2 mm na całej długości łaty
powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków
dozwolone odchylenie podkładu od płaszczyzny w dowolnym miejscu podkładu nie
moŜe przekroczyć 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m
w podkładzie naleŜy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe
ocena wyglądu zewnętrznego elementów
ocena prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych

8.4 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót
c) odbiorowi końcowemu robót
8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową ,
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.
8.6 Odbiór częściowy techniczny robót
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi.
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty,
zawierające w szczególności :
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty
jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów
e) ustalenia technologiczne
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych
technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY
PN-63/B-10145
Posadzka z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze
PN/B-10107
Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-EN 87:1994
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
PN-EN 100:1993
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie
PN-EN 101:1994
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardzości wg skali Mohsa
PN-EN12002:2000 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności
chemicznej na bazie Ŝywic reaktywnych.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-76/B-04270
Wykładziny podłogowe. Badania techniczne
PN-76/B-10150
Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
PN-EN 548:2002
Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum.
Wymagania
PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe. Terminologia
PN-EN 423:2004
Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenia odporności na
zbrudzenie.
PN-EN 434:2004
Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie stabilności wymiarów i
zwijania się po działaniu ciepła.
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PN-EN 1081:2001/Ap1:2003
Elastyczne
pokrycia podłogowe. Wyznaczanie
rezystancji elektrycznej.
PN-EN 985:2004
Włókiennicze pokrycia podłogowe. Badanie metoda krzesła na rolkach.
PN-EN 1815:2001 Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe. Ocena zdolności do
elektryzacji
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów
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