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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
B - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach:
przeprowadzenia remontu sal lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku
Szkoły Podstawowej położonej przy ul. Kameralnej 11, 05-509 Józefosław.

1.2.

Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy
przy realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne
dla robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
Roboty budowlane:
- zabezpieczenie podłóg, stolarki, elementów oświetlenia, oraz osprzętu
elektrycznego a także innych elementów w otoczeniu prowadzonych prac
remontowych,
- wykonanie remontu ścian, sufitów wewnątrz budynku:
-

uzupełnienie ubytków w ścianach,

-

przygotowanie powierzchni do malowania,

-

gruntowanie powierzchni,

-

malowanie powierzchni farbami lateksowymi,

-

malowanie lamperii,

- wymiana odbojnic ściennych,
- miejscowa wymiana uszkodzonej zgrzewanej wykładziny PCV,
- wymiana uszkodzonych kasetonowych płyt sufitowych,
- uprzątnięcie terenu.
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1.4.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące:
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną
wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego
niezbędnych do wykonania robót,
- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem
Nadzoru miejsce,
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub
rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym,
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
- przygotowanie zapraw,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie
wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i
innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad,
grzejników, ustępów, umywalek i innych urządzeń stanowiących wyposażenie
budynku,
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub
nie wymienianych elementów budynku,
- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian,
- wywóz na składowisko i utylizacja odpadów powstałych na skutek
prowadzonych robót remontowych,
- montaż i demontaż rusztowań.
Roboty tymczasowe:
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na
kobyłkach przy malowaniu na wysokości do 5m,
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- montaż, demontaż, przenoszenie, praca na rusztowaniach,
- demontaż elementów wyposażenia wnętrz

1.5.

Podstawowe określenia
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości
ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy - protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji prac, książka obmiarów,
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego
zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i
zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi, kosztorysami oraz Dokumentacją
techniczną.
Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/ - Przedstawiciel Inwestora Zarządzający
realizacją umowy Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie
przez

sprawowanie

kontroli

zgodności

realizacji

robót

budowlanych
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dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej
realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego
realizacją umowy.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie
w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub
Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem,
właściwym dla danego zagadnienia.

1.6.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów
Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i
Odbioru robót budowlano - montażowych.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

1.6.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji technicznej i przekazanie placu budowy nastąpi
protokolarnie w terminie określonym w umowie.
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z
dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą
musiały być zastąpione innymi, w porozumieniu z Zamawiającym.
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1.6.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż
do zakończenia i odbioru robót.
1.6.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak
rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robót . W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń
podziemnych

w

granicach

placu

budowy,

Wykonawca

ma

obowiązek

poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o
każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może
być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.
1.6.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych
jego działalnością.
1.6.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia
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personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca

będzie

stosował

się

do

wszystkich

przepisów

prawnych

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich

urządzeniach

maszynach

i

pojazdach

oraz

pomieszczeniach

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie
będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu
i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.

1.6.7. Dokumenty budowy
1.6.7.1.

Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar
robót, stanowiący załącznik do umowy.

1.6.7.2.

Inne istotne dokumenty budowy

- Dokumenty wchodzące w skład umowy,
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
- Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i
narad na budowie,
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- Protokoły odbioru robót,
- Korespondencja dotycząca budowy,
- Deklaracje, atesty, aprobaty wbudowanych materiałów.

1.6.7.3.

Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją
umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.

Materiały i urządzenia

2.1.

Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robót powinny:
- mieć właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym

oobiektom

budowlanym

spełnienie

podstawowych

zadań,

określonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane,
- być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały i urządzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadały
wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane i szczegółowych
specyfikacjach technicznych,
- Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem
każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i
próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy
instalowanych urządzeń,
- Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego
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źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają
one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej,
- Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie
uzyskają akceptacji powinny być usunięte z placu budowy,
- W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego,
przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca
będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiałów

pochodzących

z

lokalnych

źródeł

wymaga

akceptacji

zarządzającego realizacją umowy,

2.2.

Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na
budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją
umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach
materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub
urządzeń,
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia
przeznaczone dla realizacji robót.
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2.3.

Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach
technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną
zgodność

tych

materiałów

z

warunkami

podanymi

w

szczegółowych

specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych
badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.4.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili
kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarządzającym realizacją umowy. Zapewni on, że tymczasowo składowane na
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5.

Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem
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lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

3.

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują
możliwość

wariantowego

użycia

sprzętu

przy

wykonywanych

robotach,

wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów.
Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na
własny koszt
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4.

Transport
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji technicznej i szczegółowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach
wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.

Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji technicznej
Dokumentacji

Roboczej

Oferenta,

szczegółowych

instrukcji

producentów,

wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
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wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6.

Kontrola jakości robót

6.1.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz
jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją
umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami

zawartymi

w

projekcie

wykonawczym

i

szczegółowych

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca

dostarczy

zarządzającemu

realizacją

umowy

świadectwa

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.

6.2.

Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
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kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiający.

6.3.

Atesty jakości materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne
wymagają atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest
określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych
badań. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu.

6.4.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem

do pomiarów lub

badań, wykonawca powiadomi

zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne
informacje

o

jakichkolwiek

niedociągnięciach

dotyczących

urządzeń

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie
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raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie
określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u
źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod
warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi
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obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje
techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą
wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają
być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

7.2.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robót dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą
one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania
Robót.

7.3.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy,
lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i
zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i

podlegających zakryciu

przeprowadza się

bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.

Odbiór robót

8.1.

Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
roboty

podlegają

następującym

etapom

odbioru,

dokonywanym

przez

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
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- odbiór ostateczny.
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu.

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną
zakryte. Jakość i ilość robót ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów
bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i
ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.

8.3.

Odbiór częściowy robót
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem
należnego wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe
rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do
wystawienia faktury.

8.4.

Odbiór końcowy robót
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem
ich ilości, jakości i wartości.
Zasady dokonywania odbioru końcowego:

a) zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być zgłoszona przez
Wykonawcę pisemnym powiadomieniem Zamawiającego,
b) odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc
od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i prawidłowości
ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego,
c) odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy
udziale Wykonawcy,
d) komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych
robót z dokumentacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami Zamawiającego,
e) w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
f) w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające
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przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych
specyfikacji technicznych,
g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym
powinien być ustalony ostateczny koszt budowy,
h) Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
- książkę obmiaru,
- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty robocze i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje
jakościowe wbudowanych materiałów,
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót,
- deklaracje, atesty, aprobaty wbudowanych materiałów,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
- W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru.

8.5.

Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9.

Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach
powykonawczych. Cena powinna obejmować:
-

robociznę bezpośrednią,

-

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
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-

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na
plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),

-

koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące
BHP,

-

oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,

-

ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

-

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie
gwarancyjnym,

-

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT .

10.

Dokumenty odniesienia
Obowiązujące normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją
Techniczną jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w
przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub
odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i
przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które
są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji
robót.
Najważniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
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budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym(Dz.U.z 2004
r. Nr 130, poz. 1389),
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
określenia szczegółowego

zakresu

i

formy dokumentacji

projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
- Normy PN (z późn. zmianami):
-

PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach

-

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków

-

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
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B - 01.00.00 ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne".

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Roboty

których

dotyczy

specyfikacja,

obejmują

wszystkie

czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich w obiekcie
objętym przetargiem:
- uzupełnienie ubytków w ścianach,
- przygotowanie powierzchni do malowania,
- gruntowanie powierzchni,
- malowanie powierzchni farbami lateksowymi,
- malowanie lamperii,
- montaż odbojnic ściennych.

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.5
„Wymagania ogólne”, a także zdefiniowane poniżej:
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.
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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 i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina
pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Odbojnice ścienne – odbojnice drewniane służące ochronie ścian.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.6
Wykonawca

jest

odpowiedzialny

za

jakość

stosowanych

materiałów

i

wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją oraz zaleceniami Zamawiającego.
2.

Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano
w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom
norm państwowych lub świadectw dopuszczenia w budownictwie.

2.1.

Woda
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.

Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę do farb emulsyjnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów
farb.
Wszystkie używane rozcieńczalniki powinny odpowiadać normom państwowym
lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.3.

Środki gruntujące
Środki gruntujące przeznaczone do podłoży chłonnych zgodne z zaleceniami
producenta farby.

2.4.

Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

.

2.5.

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 Polskich Norm.
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Zamawiającego.

2.6.

Odbojnice ścienne
Ochronne listwy odbojowe na ścianę wykonane są z płyty MDF, wysokości 20cm. i
grubości 1,8cm wykonane z płyt w wersji trudnopalnej minimum klasy
B-s2,d0 w kolorystyce zgodnej z ofertą producenta. Krawędzie oklejone obrzeżem
PCV 2 mm.

3.

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt. 3. Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub
aparatów natryskowych.

4.

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt. 4. Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub
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wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min.+50C należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.

Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1.

Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie
ubytków

szpachlą

naprawczą

do

tynków

cementowo

-

wapiennych.

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu.

5.2.

Gruntowanie
Przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do
gruntowania. Gruntowanie wykonywać jednowarstwowo.

5.3.

Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz
śladów pędzla.
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych
należy zakończyć roboty budowlane stanu surowego.
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie
odpowiednią

zaprawą

cementową

i

zatarte

do

równej

powierzchni.

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Gotowe podłoża należy
pokryć preparatem, celem uzyskania właściwej przyczepności farb do podłoża,
oraz wyrównania warunków chłonności podłoża.
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych
niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży.
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5.4.

Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :
-

w temperaturze poniżej +5 oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu
doby nie następował spadek temperatury poniżej 0 oC,

-

w temperaturze powyżej 25 oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby
temperatura podłoża nie była wyższa niż 20 oC (np. w miejscach bardzo
nasłonecznionych).

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić
odpowiednią wentylację.

5.5.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża
spełniają wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić.
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym.
Wykonywać malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta
(patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem
- Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych
powierzchni (np. narożników) ze względu na niską wydajność,
- Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może
powodować powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po
wyschnięciu,
- Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia
dokładne wcieranie gruntu w podłoże.
Nakładanie wałkiem
- Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze
względu na prostotę i dużą wydajność,
- Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć
wszystkie nierówności podłoża.

STWIOR REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JÓZEFOSŁAWIU UL. KAMERALNA 11

26

Natrysk powietrzny
- Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego
sprzętu,
- Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć
ewentualne zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu.
UWAGA!
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki
kolorystyczne o wymiarach 1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

5.6.

Montaż odbojnic ściennych
Listwy mocowane do ścian za pomocą kołków rozporowych z samoprzylepnymi
zaślepkami na wkrętach. Wysokość montażu listew uzgodnić z Zamawiającym.

6.

Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.1.

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich
jakości. Farby i środki gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym
w pkt 10.1 Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
-

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią
normą lub aprobatą techniczną,

-

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,

-

wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
w przypadku farb ciekłych:
-

skoagulowane spoiwo,

-

nieroztarte pigmenty,

-

grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

-

kożuch,
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-

ślady pleśni,

-

trwały, nie dający się wymieszać osad,

-

nadmierne, utrzymujące się spienienie,

-

obce wytrącenia,

-

zapach gnilny.

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
-

zbrylenie,

-

obce wytrącenia,

-

zapach gnilny,

-

ślady pleśni.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w
porozumieniu z Zamawiającym.
Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1,0 m w
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione
wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotność podłoży cenić przy pomocy
odpowiednich przyrządów.

6.2.

Badania w czasie odbioru
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po
ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
-

wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości
około 1,0 m,

-

zgodność barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

-

odporność na wycieranie - przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką
lnianą lub bawełnianą w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za
odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na szmatce ślady farby,

-

przyczepność powłoki,

-

na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409,

-

odporność na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie 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 nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana powłoka po
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wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów.
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest
spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i
należy

wykonać

działania

korygujące,

mające

na

celu

usunięcie

niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić
zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności
powłoki z wymaganiami.

7.

Obmiar robót
Jednostką

obmiarową

jest

m2

powierzchni

zamalowanej

wraz

z

przygotowaniem podłoża i farb, ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem
stanowiska.

8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt 8. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

8.2.

Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać
wymaganiom państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie
z pkt 5.1.

8.3.

Odbiór robót malarskich:
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność
wykonania
dokonanymi

z

dokumentacją
w

toku

techniczną

prowadzonych

i

prac,

zatwierdzonymi
podanymi

w

zmianami,

dokumentacji

powykonawczej.
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników
badań kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami
podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą
być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości
użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je
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poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
-

pełną

dokumentację

powykonawczą

wraz

z

oświadczeniami

stwierdzającymi zgodność w/w robót z projektem,
-

protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,

-

stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót
były pozytywne.

Podstawa płatności

9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m 2 robót malarskich wg
ceny określonej w kosztorysach ofertowych, która obejmuje:

10.

-

dostarczenie i przygotowanie materiałów,

-

przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

-

zagruntowanie podłoża,

-

przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni,

-

ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich,

-

oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy związane

PN-EN 21513:1993

Wyroby lakierowe - Wstępne próby techniczne

PN-EN ISO 2808:2000

Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubości powłoki

PN-76/C-81516

Wyroby

lakierowe.

Oznaczenie

ścieralności

powłok

lakierowych.
PN-79/C-81519

Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521

Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na
działanie wody oraz na oznaczanie nasiąkliwości.

PN-EN ISO 6272:1999 Wyroby lakierowe - Pomiar odporności powłok lakierowych na
uderzenie za pomocą aparatu Du Pont'a
PN-EN 24624:1994,

Wyroby lakierowe - Określanie przyczepności powłok do
podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej

BN-77/6701-04

Materiały

wykończeniowe

stosowane

w

budownictwie.
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Oznaczenie trwałości barwy metodą przyspieszoną.
BN-84/6117-05

Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych.

PN-C 81901:2002

Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowane .

PN-C 81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C 81911:1997

Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN 971-1:1999

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów
lakierowych. Terminy ogólne

PN-EN 1062-1:2004 (U)

Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe
stosowane na zewnątrz na mury i beton.

PN-EN 13300:2002

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja

PN-EN 29117:1994

Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i
czasu całkowitego wyschnięcia

PN-EN ISO 1519:2002

Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny)

PN-EN ISO 4624:2004

Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności

PN-EN ISO 8502-4:2000

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości
powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa
kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby

PN-EN

ISO

1:2001

12944- Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne
wprowadzenie

PN-EN ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych

(U)

produktów

--

Wzrokowa

ocena

czystości

powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz
podłoży

stalowych

po

całkowitym

usunięciu

wcześniej

nałożonych powłok
PN-EN 13501-1

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników
badań reakcji na ogień
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B - 02.00.00 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN
(kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian)

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne".

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Roboty

których

dotyczy

specyfikacja,

obejmują

wszystkie

czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót pokryć podłóg w obiekcie
objętym przetargiem:

1.4.

-

roboty przygotowawcze,

-

miejscowa wymiana uszkodzonej wykładziny PCV.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.5
„Wymagania ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5
Wykonawca

jest

odpowiedzialny

za

jakość

stosowanych

materiałów

i

wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją oraz zaleceniami Zamawiającego.

2.

Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano
w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie materiały do robót powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia w budownictwie.
Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych,
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przewiewnych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30 C, w warunkach
zabezpieczających

przed

zabrudzeniem,

zawilgoceniem,

uszkodzeniem

mechanicznym lub chemicznym w odległości od urządzeń grzejnych i punktów
oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.
Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz pozbawione jakichkolwiek
wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących uszkodzić wykładzinę.
Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji
pionowej. Sznur spawalniczy powinien być składowany w pomieszczeniach
krytych, suchych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5 C do +30 C, w
warunkach

uniemożliwiających

zabrudzenie,

zawilgocenie,

uszkodzenie

mechaniczne czy chemiczne. Klej należy przechowywać w opakowaniach w
pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny się
znajdować w odległości, co najmniej 1,0m od urządzeń grzewczych.

2.1.

Wykładzina podłogowa homogeniczna PCV
Dane techniczne i właściwości produktu:

2.2.

-

grubość całkowita - 2,0 mm,

-

grubość warstwy użytkowej - 2,0 mm,

-

klasa użyteczności: 34/43,

-

dostarczana w postaci – rolki,

-

wzór bezkierunkowy,

-

wzmocniona poliuretanem PUR,

-

odporność na ścieranie – P,

-

oddziaływanie krzesła na rolkach – odporna,

-

zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpożarowymi,

-

kolor i fakturę uzgodnić z Zamawiającym.

Klej do wykładzin
Stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych ze stosowaniem się
do zaleceń producenta.

2.3.

Sznur spawalniczy
Należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu.
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3.

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt. 3. Roboty sufitów podwieszanych należy wykonywać przy użyciu lekkich
narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi.

3.1.

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.
- noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym,
- liniał stalowy,
- zestaw cyrkli i rysików,
- paca do nanoszenia kleju,
- nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową,
- frezarka ręczna lub automatyczna,
- spawarka ręczna lub automatyczna,
- walec dociskowy.

4.

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt 4. Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną uwagę na
ułożenie i ilość warstw tak, aby nie powstały załamania wykładziny. Klej
transportować w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach.

5.

Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1.

Przygotowanie podłoży
- podłoże, staraninie oczyścić z wszelkich luźnych elementów i pyłu,
- należy zagruntować podłoże gruntem budowlanym i odczekać okres
technologiczny wiązania gruntu,
- w przypadku wystąpienia nierówności należy wylać podłoże pod posadzki z
masy samopoziomującej o grubości od 5 mm do 10 mm,
- odchyłki na łacie 2m nie mogą być większe niż 2mm,
- w przypadku stwierdzenia większych odchyłek podłoża pod posadzki
Wykonawca dokona naprawy na własny koszt masami samowyrównującymi ze
specjalnych zapraw,
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- grubość wylewki samopoziomującej w najcieńszym miejscu nie może być
mniejsza niż 5 mm.

5.2.

Montaż wykładziny rulonowej PCV
- wykładzinę przykleić odpowiednim klejem do podłoża,
- na styku podłogi i ściany wykonać wyoblenia,
- cokoliki wyprofilować z układanej wykładziny poprzez wyłożenie jej na ścianę
celem utworzenia cokołu o wysokości 10 cm,
- wywinięcie musi tworzyć szczelne połączenie z powierzchnią ściany na całej
powierzchni,
- wszystkie łączenia wykładziny PCV należy zgrzać - połączyć termicznie,
- wykładzinę rulonową PCV układać wg technologii producenta,
- należy zastosować grunty i kleje wg technologii producenta wykładzin,
- minimalna temperatura podłoża przy montażu wykładziny PCV to +16 ºC,
- maksymalna wilgotność podłoża przy układu wykładziny rulonowej to 65 %,
- wykładzina przed przyklejeniem powinna dobrze przylegać na całej
powierzchni do podłoża,
- nie dopuszcza się występowania deformacji, pęcherzy, fałd itp.

5.3.

Łączenie wykładziny
- Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy
sznurów spawalniczych,
- Spawanie styków rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny,
- Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń sfrezować
ręcznie lub maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny,
- zgrzewarką „zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego,
- Nadmiar zgrzewu odcinać po ostygnięciu,
- Ścinanie nadmiaru sznura wykonać w dwóch etapach:
-

wstępne ścinanie spawu, wykonać nożem z nałożoną prowadnicą lub za
pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzić tak, aby sznur został
ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny,

-

właściwe ścinanie spawu wykonać nożem bez prowadnic, ścinanie
prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.
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6.

Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.1.

Badania w czasie wykonywania robót
Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju
i grubości poszczególnych warstw oraz innych robót "zanikających", między
innymi oczyszczenia podłoża.

6.2.

Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych podłogi sportowej a w
szczególności:
- zgodności zastosowanego systemu,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni podłóg,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres
czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu,
- prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do
1 mm.

7.

Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanych posadzek wraz z
przygotowaniem podłoża i uporządkowaniem terenu.

8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”
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pkt 8. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

8.2.

Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać
wymaganiom państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie
z pkt 5.1.

8.3.

Odbiór robót:
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg
i posadzek. Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić:
- zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją,
- prawidłowość doboru materiałów,
- dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w
budownictwie,
- sprawdzenie poprawności ułożenia na podłodze, orz wywinięcie wykładziny na
ścianę,
- sprawdzenie poprawności wykonania spawów.

9.

Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m 2 robót wg ceny
określonej w kosztorysach ofertowych, która obejmuje:

10.

-

dostarczenie i przygotowanie materiałów,

-

przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

-

przyklejenie wykładziny i jej ułożenie z wywinięciem na ścianę,

-

zgrzanie nowej wykładziny z istniejącą,

-

oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy związane

PN-76/B-04270

Wykładziny

podłogowe

z

polichlorku

pokrycia

podłogowe.

winylu.

Badania

techniczne.
PN-EN 649

Elastyczne

Homogeniczne

i

heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.
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Wymagania.
PN-EN 685

Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005

Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące
mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I Budownictwo ogólne

Wykonał: mgr inż. Piotr Jaskułecki
Upr. bud. MAZ/0493/OWOK/11
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