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ZAI,OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Roboty ziemne wykona6 :
rrl,echa cznle w TAVy
rQcznie w 30%o

Sprzgt do rob6t ziemnych:
koparki o pojemnoSci 0.25m3
samoch6d samowyladowczy 5.0 t

Odw6z zbgdnej ziemi
na odleglofc do 5km

Podstawg do sporzq&enia kosztorysu inwestorskiego stanowi4 :
- dokumentacja projektowa - projekt budowlany
- Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 1 8.05.2004r.
- Poziom cen IV kw /2005r. I SEKOCENBLJD
- Stawka robocizny 7 ,94 zllr-g
- Koszty po6rednie 64,20 R+S
- Zysk 12 2%R+S+Kp(R+S/

Koszt inwestycji nalezy obliczy6 w rozbiciu na czg3ci :
I. budynek zaplecza boiska sportowego
il. zagospodarowanie terenu
III. parkingi i dojazdy
IV. instalacjesanitame
V. instalacjeelektryczne
VL zestawienie kosztow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SPIS TRESCI

l. Wymagania og6lne
2. Roboty ziemne
3. Roboty zbrojarskie
4. Roboty betonowe
5. Roboty murowe
6 Roboty blacharskie
7. Roboty termoizolacyj ne
8. Roboty tynkarskie
9. Roboty podlogowe
l0. Roboty okladzinowe
I i.Roboty szklarskie istolarskie
12 Roboty malarskie
I 3. Roboty ciesielskie
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I, WY\4AGANIA OCOLNE

1.1. Obowiqzkilnwestora

1.1.1. Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazr4e Wykonawcy w 2-ch
egzemplarzzch dokumentacjp projektow4 oraz dziennik budowy

L1.2. Pnekazanie placu budowy - Inwestor przekuZe plac budowy we
fiagmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcp i
'aakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacj i inwestycji

L L 3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
l.l.4. Zawiadomienie wlaSciwego organu oraz prqektanta co najmniej na 7 dni

przed rozpoczpciem rob6t dol4czaj4c o6wiadczenie kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjgciu obowi4zk6w j. w.

1.2. ObowiqzkiWykonawcv

1.2. l. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu
organizacji i zabezpieczenia ro651 vy szasie trwania budowy. Stosownie do
zatwierdzonego projektu organizacj i ruchu dla zabezpieczenia publicznego
i os6b zatrudnionych na terenie budowy, wykonawca instalu.le
tymczasowe urz4dzenia zabezpieczaj4ce oraz harmonogram i terminarz
wykonania rob6t i uzyskanie akceptacji przez Inwestora

1.2.2. Pnejgcie placu budowy, zabezpiecznnie i oznakowanie zgodnie z
wymogami prawa budowlanego. Tre6d tablic i miejsce ustawienia naleZy
uzgodnii z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno 36 za tfizymall'ie placu budowy,
od momentu przejgcia placu budowy, do odbioru koncowego. W miarg
postgpu rob6t, plac budowy powinien byc porz4dkowany, usuwane zbgdne
materialy. sprzgl i zanieczyszczenia

1 .2.3 . Zorganizowanie terenu budowy
| .2.4. Wficzenie geodezyjne budynku, ochrona przyjgtych punkl6w i

poziom6w odniesienia
1.2.5. Wykonanie niwelacji terenu
| .2.6. Zabezpieczenie dostawy medi6w na teren budowy
1.2.7. Ochrona Srodowiska na plac budowy ipzz jego obrEbem.

Wykonawca powinien podj4c odpowiednie Srodki zabezpieczajqce przed :
- zanieczyszczeniem ciek6w wodnych i gleby szkodliwymi substancjami

a w szczeg6lno6ci : paliwem, olejem, materialami bitumicznymi,
chemikaliami

- z.anteczyszczenrem powietrza gazami i pylami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu
- moZliworici4 powstania pozaru
- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegiym
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I 18 Ochrona istniej4cych urz4dzefi podziemnych i naziemnych - przed
ro4oczgciem rob6t budowlanych Wykonawca ma obowi4zek
zzbzpreczyt wszelkie sieci i instalacje znajduj4ce sig na terenie budowy
przed ich uszkodzeniem

: : 9 Pehn odpowiedzialno3i za opiekg nad wykonanymi robotami, materialami
oraz sprzQtem zgromadzonyn na placu budowy od momentu przejgcia
placu budowy do odbioru koircowego robot

i .l i0. Odpowiedzialnodc za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnoSci
publicznej lub prywatnel

I I i L \\' przypadku natrafienia w czasie wykop6w na przedmioty mog4ce
mrec wartodc zabytkow4 lub archeologicm4 Wykonawca zobowi4zany jest
zabezpieczyt, te przedmioty, przerwat roboty i niezwlocznie powiadomii o
1m fakcie Inwestora i wladze konserwatorskie. Wznowii roboty
stosownie do dalszych decyzji.

i . I I 2.Zapewnienie zatrudnionyn na budowie pracowrikom odpowiedniego
zapleczz socjalno - sanitamego, nie dopuszczai do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

l-3. Materialy

L3. 1. Materialy zastosowane do wykonania rob6t powinny by( zgodne z
dokumentacj4 prqeklow4 zgodne z obowiqzuj4cynni normami, posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uicia

I .3.2. Przechowywanie i skladowanie material6w w spos6b zapewniaj4cy
ich wlaSciw4 jako6i i przydatnoic do rob6t

1.3.3. Skladanie material6w wg asortymentu z uchowaniem wymog6w
bezpieczefi stwa i umo2liwieniem pobrania reprezentatywnych pr6bek

I .3.4. Materialy, kt6re nie uzryskaly akceptacji inspektora nadzoru lub
Inwestora, powinny byi skladane oddzielnie, a dostawy tych
material6w przerwane

1.1. Sorz€t

Zastosowany do wykonyrvania rob6t powinien gwarantowa6 jakodi rob6t
okreSlonq w dokumentacji proj ektowej, pN i warunkach technicznych i
S.T. Dob6r sprzQtu wymaga akceptacj i lnwestora.

1.5. Transoort

Dob6r Srodkow transportu w).'rnaga akceptacji Inwestora. Srodki
transportu ku2dorazovto powinny posiadai odpowiednie wyposa2enie
stosowne do przewoZonego ladunku. Wykonawca powrnien dostosowac
sip do ograniczeri obci4zeri osi pojazd6w podczas transportu, zar6wno po
drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak r6wnie2 w jego
pranicach
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t.7.

\\'vkonywanie rob6t

\\'sz-r.stkre materialy objEte kontraktem powinny byi wykonane zgodnie z
obow4zuj4cymi normami, dokumentacj4 projektow4 wymaganiami
techniczr),rni i S.T. dla poszczeg6lnych rodzaj6w robot
*-r-szczeg6lnionych w Slepym kosztorysie. OdpowiedzialnoSd za jako36

rr;-konania wszystkich rodzaj6w rob6t wcho&qcych w sklad Tabnia w
caloici ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy
posiadaj4cego przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej
firnkcji technicznej w budownictwie, obejmuj4cej kierowanie, nadzor i
kontrolE rob6t budowlanych. Jezeli na budowle s4 prowadzone roboty, do
kierowanta ktorynni jest wymagane przygotowanie zawodowe w
specjalnoSci innej ni2 ma Kierownik budowy, obowi4zuje ustanowienie
dta tych roMt kierownika o danej specjalno6ci

Dokumen0 budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowi4zany prowadzic,
przechowywac i zabezpienzyf nastgpuj4ce dokumenty budowy :
- dziennik budowy
- ksiEga obmiar6w
- dokumenty badan i omaczeri laboratoryjnych
- atest6wjako6ciowych wbudowanych element6wkonstrukcyjnych
- dokument6w pomiar6w cech geometrycznych
- protokol6w odbior6w rob6t
Pomiary i wyniki badan powrnny byc prowadzone w odpowiednich
formularzach i koniecznre podpisane przez Wykonawca i lnwestora.
Dziennik budowy powinien by6 prowadzony Sci3le wg wymogow
obowiqguj4cego Prawa Budowlanego. Prowadzenie dziennika budowy
nale2y do obowi4zk6w Kierownika budowy. Prawo do dokonyvania
zapisow w dzienniku budowy opr6cz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przysluguje r6wnie2 :
- przedstawicielompafistwowego nadzorubudowlanego
- autorowi projektu
- osobom wchodz4cym w sklad personelu Wykonawczego (tylko w

zakresie bezpiecze/rstwa wykonywania rob6t budowlanych)
ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w kt6rym dokonuje sig
okresowych wyliczeri i zestawreri wykonanych rob6t w ukladzie
asortymentowym zgodnie z kosztorysem Slepym.
Pisemne potwierdzenie obmiar6w przez Inwestora stanowi podstawE do
obliczefi.
Ksiggg obmiaru prowadzi Kierownik budowy.



1.8. Kontrola jako5ci rob6t

1.8.1. Wymaganiaog6lne
Za jako$i wykonyvanych rob6t oraz zastosowanych element6w i
material6w, za ich zgodnoSi pod wzglgdem technicznym i ekonomicznym
z pozwoleniem na budowg, kosztorysami, opracowaniami typowymi,
obowi4zuj4cyrni przepisami techmczno - budowlanymi, PN i zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t.
Obowiqzkiem Wykonawcy przed przejgciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacli Inwestora projekfu organizacji
rob6t przedstawiaj4ce Bo zamierzony spos6b wykonywania rob6t,
mo2liwodci technicme, kadrowe i organizacyjne gwarantuj4ce wykonanie
robot zgodnie z projektem i ze sztuk4 budowlan4.
Projekt organizacji robot powinien zawient '.
- terminy i spos6b prowadzenia robot
- organizacjg ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

BHP
- wykaz maszyn i urz4dzefi oraz ich charakterystykQ
- wykaz Srodk6w transpo(u
- v,rykaz osob odpowiedzialnych za jakoS6 i terminowoii wykonania

poszcze96lnych rob6t
- v,rykaz zespd6w robocrych z podaniem ich kwalifikacji i

przygotowania pr akty cme go
- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej dostarczanych na

budowp material6w, sprawdzania i cechowania sprzgtu podczas
prowadzenia rob6t

- spos6b postgpowania z materialami rue odpowtadal4cyrni
wymaganlom

W zakresie jakoSci material6w Wykonawca ma obowr4zek :
- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci
- przestrzega(, warunk6w transportu i przechowywania material6w dla

zachowana odpowiedniej ich jako3ci
- okreSlenie i uzgodnienie warunk6w dostaw aby zapewniona byla

rytmicznoic robot
- prowa&enie bie24ce kontroli jakoSci otrzymywanych material6w
- wszystkie roboty i materialy powinny byc zgodne z projektem lub ich

zmiana uzgodniona z proj ektantem
Og6lne wymagania dotycz4ce kontroli jako3ci material6w, sprzgtu,
transportu podane zostaly w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

1.8.2. Koszty tradan kontrolnych
Inwestor mo?r- zuiqdaf od Wykonawcy przeprowadzenia badari
kontrolnych w prrypadku je6li przedstawione wyniki badan s4 dla niego
niewiarygodne.Koszty badan kontrolnych obci4iaj4 Inwestora jeSli wyniki
potwierdzaj4 sig i spelniaj4 wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty
noniesie Wvkonawca.
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1.9. Obmiar rob6t

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycmie wykonanych
rob6t i wbudowanych mat€rialdw.
Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze
obmiarow-
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty
dodatkowe. Roboty s4 podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem
Slepym.
Pomiar powinien byc wykonany w spos6b jednoznaczny i zrozumialy.
Obmiar rob6t zanikal4cych przeprowadza siQ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t zakrywanych nale2y wykonad przed ich zakryciem..
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byi
uzupelnione szkicami w ksipdze obmiar6w lub dol4czone do niej w formie
zalacznlka.

1.10. Odbi6r rob6t

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnodci wykonywania rob6t z umow4
oraz okre$lenie ich warto6ci technicznej.
Odbiory rob6t zanikaj4cych - jest to ocena ilo3ci i jakodci robdt, kt6re po
zakonczeniu podlegal4 zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu
rob6t, kt6re w dalszym procesie realizacji zanikaj4
Odbiory czQ3ciowe - jest to ocena ilo3ci i jakoSci robot, kt6re stanowi4
zakohczony element calego zadaniu wyszczeg6lniony w harmonogramie
robot
Odbi6r koncowy - jest to ocena iloSci i jako5ci calo6ci wykonanych rob6t
wchodz4cych w zakres zadania budowl anego oruz koricowe rozliczenie
finansowe
Odbi6r ostateczny (pogwarancyjny) - jest ocena zachowania wyrnaganej
jako6ci poszczeg6lnych element6w robot w okresie gwarancyjnym oraz
prac zawiqzanych z usuwaniem wad ujawnionych w t)'m okresie

1 . 10. I . Dokumenty do odbioru rob6t :
Do odbior6w czQSciowych i do odbioru koicowego Wykonawca
przygotowuje:
a. dokumentacjp projektowq i S.T.
b. receptury i ustalenia technologiczne
c. dziennik budowy i ksiggp obmiar6w
d. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badaf i oznaczeh laboratoryj nych
e. atesty jakoSciowe wbudowanych element6w konstrukcyjnych
f. opinig technologicm4 sporz4dzonq na podstawie wynik6w badan i

pomiarow zal4czonych do dokument6w odbioru
g. sprawozdanie techniczne
h. dokumentacj E powyko nawcz4
i- operat kalkulacyjny

8 .
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Sprawozdanie techniczne pownno zawrerac :
- pnedmiot, zakres i lokalizacjq wykonywanych rob6t
- iestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwrerdzonej dokumentacj i

projektowej onz fomaln4zgodq Inwestora na dokonane zrntany
- uwagi dotycz4ce warunk6w realizacji rob6t
- dalp rozpoczgcia i zakonczenia rob6t

I . 10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych rob6t
- podstawe oceny stanowi4 badania i pomiary wykonawcze w trakcie

realizacji rob6t oraz oglpdziny podczas odbioru
- podstawq odbioru stanowQ oglgdziny i protokoly z badair i pomiar6w

iaboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestor4 dokonane przez

komisjg odbioru
L10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy t

jednocze5nie pnekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztow4 w zakesie

zgloszonych robot przy odbiorach czgSciowych i kompletny operat

kalkulacyjny (koncowq kalkulacjQ koszt6w) przy odbiorze koncowym'

Odbioru'koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora llo3i i
jako6c zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie op€ratu

kalkulacyjnego oraz badai i pomiar6w wymienionych w pkt 1 10 2' i na

ocente wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos6 wykonanych rob6t z dokumentacl4
prgektow4, z protoko*ami dotycz4cymi wprowadzanych zmlan w

stosunku do dokumentacji i ze S T.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjp neznacmych ods4pstw od

Aotumentac.ll projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie maj4cych

wrgkszego *piy*u nu cechy eksploatacji dokonuje sig potrqpen jak za

wady trwale. JeSli komisja stwierdzi, 2e jako56 rob6t znacmie odbiega od

wymaganej w dokumentacji projektowej i S T., to roboty te wyl4cza sig z

odbioru.
I 10.-1. Rozliczenie rob6t nastgpuje na zasadach okre5lonych w Umowie i w

harmonogramie rzeczowo - finansow)T n. Robof dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiedmch protokolach, rozliczale s4 na

podstawie ilo3ci wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowej

bkeSlonei dla poszczeg6lnych rodzajow rob6t w kosztorysie Cechy

obejmujq wszystkie czynno6ci konieczne do prawidlowego wykonania
rob6t.



2. ROBOTY ZIEMNE

2.1. Przedmiot
2.1.1. Pnedmiotem niniejszej S.T. s4 wymagania dotycz4ce wykonania i odbioru

rob6t ziemnych
2.1 .2. S.T. stanowr pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t

wymienionych w pkt 3. l. l.
2.1.3. Zakres rob6t objetych S.T.

- zerwanie humusu i zloirenie go w pryzmy
- usunigcie warstwy torfu
- w miejscu usuniEtego torfu - piasek zaggszczany
- wyciEcie niepotrzebnych drzew i kzew6w
- wykonanie wykopu o Scianach ze spadkiem do wykopu (pod budynek i

drenaz)
- wybrane masy ziemi przetransportowad czgdciowo na odklad (do

poLntejszego zasypania) resfi9 wywieLt na odlegloic lOkm
- uloZenie nowych instalacji

2.2. Materiaty
Grunt pochodz4cy z wykopu
- humus spryzmowai w miejscu uzgodnionym z Inwestorem

2.3. Sprzft
Koparka przedsiEbiema i podsipbiem4 lopaty
zagg szczarka wibracyj na

2.4. Transoort
Koparka, wywrotka, taczka

2.5. Wykonanie roMt
- zdj1c warstwQ ziemi (humusu) i spryzmowai j4 w miejscu

uzgodnionym z Inwestorem
- wytyczyt obszar wykop6w zgodnie z dokumentacj4 techniczn4
- usunlgcle warst$ry torfu az do warst*y no3nej
- wykonac wykopy za pomoc4 koparki z pomieszczeniem czgdci mobilu

na odklad (do poZniejszego zagospodarowania). Cz9i6 pozostal4
iadowad na wywrotki i wyweZ na odlegloSd l0km. W okolicy
przewod6w instalacyjnych wykop wykonai rEcznie

- zasypanie wykopu po usuniptym torfiei zaggszczenie
- zasypanie wykopu po wylaniu law fundamentowych i zaggszczenie

mechaniczne (obustronnie)
- zasypanie wykopu po wymurowaniu Scian podziemia i zaggszczenie

mechaniczne warstwami
- zasypanie wykopu po wykonaniu drena2u opaskowego i izolacj i

plonoweJ, zagQszczente

1 0 .



2.6- Kontrola jakosci rob6t
Polega na sprawdzeniu obszaru i glgbokodci wykopu, stanu zawilgocenia
podloia i jako5ci g]ftu w podiozu. Biezqco kontrolowac irypte
gruntow4 oraz stopiefi jej zaggszczenia.

2.7. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu ijego zasypame

2.8. Roboty
Objgte S.T, odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9. Podrtawaplatnodci
(m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze rob6t

2.10. Przepisyzwi4zane
PN-68/B-06250 - Roboty ziemne budowlane,

wymaganta w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze

PN-74/B-02480 - Grung budowlane.
podzial, nazwy, symbole, okreslenia.

I  l .



3. ROBOTYZBROJARSK]E

3.1. Pnedmiot
3 l l Przedmiotem niniejszej S.T. s4 wymagania dotyczqce wykonania i odbioru

rob6t zbrojarskich na wszystkich etapach zadania.
3. |.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacjr i odbiorze rob6t

wymienionych w pkt. 4. l. I
3.1.3. Za-kres rob6t objptych S.T.

- oczy szczenie prgtriw zbrojeniowych
- prostowanie, cipcie
- gigcie prgtow
- montaz segment6w zbrojenia w deskowaniu (szalunki) z zachowaniem

wladciwych dystans6w otuliny

3.2, Materialy
Stal zbrojeniowa
Skladowanie :
- w magazlmie zamknigtym, na podlodze, osobno, wg rod?aj6w i

gatunkow

3.3. Snrz€t
Pro6ciark4 gtQtarka, noZyce do cipcia prpt6w, stol warsztatowy, c4zki do
cipcia, zbrojenia, pila do cigcia prEt6w, wiFak z pEtelkami do skipcania
drutu

Traosport
Samoch6d, rqcmy

Wykonanie robrit
Prgty oczy6ci6 z kurzu, ziemi, luZnej rd.ry, tlustych plam. przygotowane,
przycrete I przyglQte prEty zbrqeniowe, zloLy(, starannie na wyznaczonych
mtejscach aby nie spowodowai uszkodzeri i odksztalceri lub pomieszania_
Ukladanie element6w zbrojenia wg schemat6w opracowanych w spos6b
umozliwiajqcy kontynuacjq ukladania bez uszkodzenia ulozonvch
wczeSniej.
Przed ulo2eniem zbrojenia na deskowaniu, naleZy dokona6 sprawdzenia i
odbioru deskowania.
Ulo2enie zbrojenia powinno byt, zabezpieczone od przesunig6 i uszkodzeir
w fakcie dalszych robdt (betonowania i wibrowania).
Grubo(c otuliny powinna wynosid .
- w fundamentach - 5cm
- w pi''tach - 5cm
- w podciqgach i nadpro2ach - 3cm

J.4.
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3.6. Kontrola iako3ci rob6t
Polega na oglgdzinach zewnetrznych i obmiarze ulozonego zbrojenia"potwierdzenia jakojci stal i.
Dopuszczalne odchylenia w ukladaniu zbrojenia w deskowaniu :Odlegloic miEdzy oddzielni" "kd;;;;;;i;;i1- w lawach fundan- w podciqgacn ;:H,y,"l;?t""ffiffilinstrukcvjnvm- w {tach 

_ zgodni.e z rys. konstrukcyjnym 
,

- w belkach _ zgodnie z rys. konstrukwinvm-^ 
..w nadproZach _ zgodnie z rys. konstrukcvinvm

uofegtosc mrgdzy strzemionami _ zgodnie zrys. konstru.tcylnymW gmboSci warstwy otulaj4cej ,Uro]"r. 
-

- w fturdamencie, w icianie_ icm- w plycie _ 3cm
- w podciqgu _ 3cm
Wyniki kontrolowanych odbior6w i oglpdzin zbmjenia nalezy wpisad dodziennika budowy z podaniem a"rv JiiJ*"^ 

-"'-

f.'. Jednostk4 obmiaru
Jest (kg) w roz&ieleniu na stal gladk4 i Zebrowana

3J. Roboty
Objgte S.T. odbiera inspekor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

lt Podstawa olatnodci
r kg) polo2onego zbrojenia

ll0. Przepisy zwi4zane
PN-848-03264 _ Konstrukcje betonowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowane



+, ROBOTYBETONOWE

{.1. Przedmiot
: I l. Przedmiotem ninielszej S.T. s4 wymagania dotycz4ce wykonania i odbioru

rob6t Zelbetowych.
r 1 :. S.T. jest stosowana Jako pomocniczy dokument przy realizacjt i odbiorze

rob6t wymienionych w pkt. 5. L l.
.r I -1 Zakres rob6t objetych S.T.

- ustawrenle szalunkdw
- zakup betonu kl. Bl0_20 o konsystencji plastycznej w wltw6mi,

prznwoz Srodkiem transportu z urz4dzeniami przystosowanymi do
mieszania w czasie iazdv

- podawanie mieszanki betonowel mecharucznie pr2ry pomocy pompy
tlocz4cej

- nakladanie mieszanki betonowej rEcznie
- zageszczanrc mreszarki za pomoc4 wibrator6w
- przerwy robocze - nad chudym betonem i lawami fundamentow),rni
- nalezy prrygotowad starannie pol4czenia betonu stwardzonego ,

betonem Swiezym przez usunipcie luZnych okruchow betonu lraz
warstrvy szkliwa cementowego i przeplukanie tego miejsca wod4- pielEgnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co
najmniej 7 dni

tlt \Iaterialy
tseton kl. Bl0-20

Cl Sorzet
L-b4arki rgczne i wibratory, mlot drewniany, dziobaki i sztych6wki

l Transport
Samochody z mieszaczami i z pomp4 tloczn4

31 \f, !'konanie roMt
\\' trakcie ukladania mieszanki betonowei, naleZy starannie obserwowa6
pra*idlowodi zachowania ksztaltu konstrukcii.
Przebieg ukladania dokladnie odnotowad w dzienniku budowy.
l{ibralor pogrAzony zaglgbiony w odl. max. 1,5-krotnej wielkodci
sl-utecznego promienia jego dzialama- plaszczymy wibrator6w
po*rerzchniowych powinny zachodzil na siebie na odlegtosi Z0cm.
Ulo2ony beton pielggnowac co najmniej przez 7 dni
tA nastQpuj4cy spos6b :
- odslonigte powierzchnie betonu chronii przed dzialanie czynnik6w

arrnosferycznych
- podfzymywac wrlgotnoSd betonu przez polewanie po 24 godz. Od

ch*.ili jego ulo2enia (przy temp. ponizej +jC beton nie polewac)

1 4 .
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Kontrola jako6ci robrit
K-d" wtrlt^ betonu dostarczona na budowQ powinna byc zaopatrzona w

zasiadczenie wystawione przez prodwent4 dotycz4ce jakosci betonu-
- charakterystYka betonu - kl. B'..
- wyniki badan konholnych na Sciskanie
- okres w kt6ry wyprodukowano dan4 partig betonu
pJ povttapi*iem do betonowan n mlety sprawdzi6 prawidlowo6c

rob6t poprzedzaj4cYch :
- prawidowo66 wykonania szalunk6w
- prawidowoS6 wykonania zbrojenia
- prrygotowanie powierzchni w miejscu przerwy wlewczej
- pra;dowosd wykonania rob6t zanikajqpych

nol"**i" i zbiojenie bezpoirednio przed betonowaniem nale2y

oczySci6.
Powierzchnie deskowane powinny byd powleczone Srodkiem

trniemodiwi4jqpym przywieranie betonu'
Komecma bie24pa kontrola pielpgnacji betonu'

fr;t;" prawidowosci ";6'�";^ izolacji poziomvch i pionowvch

@ziemnych elernento\f, betonowych'

Jednostka obmiaru
. m3) rdoionego betonu

Robotv
fiFs.r. odbiera inspektor na podstawie wpis6w w dzienniku budowy'

Podstawa olatno6ci
?bci sip za (m3) uloZonego betonu

Przepisy zwi4zsne
-t\:-O:,ts-OOZSt - Robotybetonowe izelbetowe'

WYmagania techruczne
3N-73/6736-01
?N-62,/B-10144 -

Beton zwyklY. MetodY badan.
Posarlzki z betonu i zaprawy c€mentowej
Wymagania i badanra technicme przy odbiorze
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5- ROBOTY MTJROWE

5.1- Przedmiot
5.1.1. Przedmiotem niniejwej S.T. s4 wymagania dotycz4ce wykonania i odbioru

rob6t murowych pny ralizacji zalania^
5. I .2. S.T. j€st stosowana jako pomocniczy dokument przy realizzcji i odbiorze

robot wymienionych w pk1. 5. l. 1.
5.1.3. Zakres rob6t objetych S.T. :

- wymurowanie Scian zewngtrznych
- wymurowanie Scian wewnpfmych
- wymuowanie pion6wwentylacyjnych
- osadzenie katek wentylacyjnych
- wykonanie otwor6w okiennych i drzwiowych

5.2. Materislv
- cegla ceramiczna plna
- cegla klinkierowa
- specj alistycaa zaprawa da klinkieru
- pustaki Porotherm P+W 44,30,25,11.5 cm
- blocz-ki betonowe 38 cm
- zaprawa cementowa marki Rz:SMPa
- zaprawa c€m.-wap. marki Rz:3MPa
- termoizolacyjna zaprawa murarska Porotherm TM
- nadpro2a prefabrykowane L
- pustaki szklane

Skladowanie :
- zaprlwy w pomieszczeniu zamkniEtym, na podlodze lub drewnianych

pomostach
- cegla i pustakt - skladowisko otwarte, w kozlach, wg rodzaj6w
- nadproia - skladowisko otwarte, na legarach, w warstwach na

przekladkach

5.3. Snrzgt
Skzynia do zaprawy, kielnia murarsk4 czerpak blaszany, poziomica, lata
kieruj4ca, warstwomierz narozny, lata murarska, sznur murarski, pion
murarski, betoniarka elektryczna

5.4. Trensport
Samoch6d (rozladunek rgczry lub mechaniczny), wyciqg

5.5. Wvkonanie robr6t
Murowanie Scian na 2-ch warstwach papy asfaltowej na lepiku uloZonej na
Scianach podziemia.

t 6 .



Przed ulo2eniem pustaka w mwzn, naleLy oczyScid z kuran i innych
zanie*zysz*zsh.
Mury wykonac z zrstosowaniem prawidowego wi4zania_
Spoiny gr. 12mm w poziomie i 10 mm w pionie.
Wnpki i bnrzdy instalacyjne wykonai w aakcie wznoszenia dcian.
Scianki z pustak6w szklanych wykonac wg technologii wykonania Scianek
z bloczk6w szklanych (np. Binario), zastosowad odpowiednie zbrojenie
spoin.
Roboty prowadzii w temp. powyzej 0C
Taprawa przygotowana mechanicznie pny zastosowaniu piasku rzecznego
lub kopalnianego.
Sklad objgto5ci owy z Wawy zgodnie z PN, korsystencja wg stoz*a
pomnrowego G8. Cement Portlandzki kl. 25_

5.6. Kontrola jako5ci
Sprawdzi6 jakoS6 cegiel, pustak6w i ksztaltek co do klasy, wymiaru,
ksztalhl licziy pqkni96, odpornodci na uderzenia Sprawdzii zawanaile
margla" nasiqkliwo5d. Sprawdzii jako56 spoin.

5.7. Jednostka obmiaru
(m3) muru zewngtrzrego i (m2) Scianek wewnptrmych i komin6w

5.8. Roboty
Objgte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpis6w w dzienniku budowy i
dokumentacj i prq ektowej

5.9. Podstawanlatno5ci
Ptaci sig za (m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robot

\{I.10. Przenisy zwi4zane
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.

Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69its-30302 - Wapno suchogaszone do cel6w budowlanych
PN-74/B-3000 Cement Portlandzki
PN-75,ts-12001 - Cegly budowlane pelne wypalane z gliny
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6. ROBOTY BLACIIARSKIE

6.1. Przedmiot
6. I .1. Przedmiotem niniejszej S.T. s4 wymagania dotyczqce wykonania i odbioru

rob6t blacharski ch gzy realizxji zzdania
6- L2. S.T. jest stosowana jako pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze

roMt wymienionych w pkt 7- l. 1.
6.1.3. Zakres rob6tobjptych S.T. :

- przygotowani e podloia: welna mineralna w pbtactu mata Delta Trela
- pokrycie dachu blachodach6wk4
- obr6bki blacharskie nowego i istniejqpego dachu
- montaZ rynien i rur spustowYch
- wykonanie parapetow zewnQtraych

6.2 Materiatv
- blachodach6wkapowlekana
- rynny i nry spustowe blacha sta.lowa powlekana
- obrobki blacba powlekana
Skladowanie :
- w magazynie zamknigtym, wg wymiar6w i rodzajow

6.3 Sorzgt
No2yce do ciqcia blachy, glQtarka do blachy, mlotek, poziomica" pion, lata
(2mb)

6.4 TransDort
Samoch6d , rgczny

6.5 Wykonanie robrit
- przygotowanie polaci do pokrycia blach4 - nalo2enie mary Delta Trela

na weing mineraln4 w p\rtach
- wypoziomowanie kalenic i okap6w
- ukladanie kolejnych arkuszy blachodach6wki i mocowanie wkrEtami

(zgodnie z instrukcj4 producenta)
- kosze, okapy i styki ze 6cianami nalezy obrobic blach4 gladk4 zgodnie

ze sztuk4 budowlan4 w spos6b zapewniajqcy szczelnoSi. Na
lqpzeniach zastosowac kit dekarski. Przy obrobce okapu wykonac
szczelin wentylacyjn4 dla wentylacji stropodachu

- rynny i rury spustowe montowac zgodnie z instrukcj4 producenta i
zgodnie ze sztuk4 budowlan4

6.6 Kontrola iakoici robrit
Polega na sprawdzeniu :
- szczelnoici pokrycra
- orawidtowoSci mocowaniaelementow

l 8
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- pozlomow l plonow
- estetyki wykonania
- zachowaniaszczelinwentylacyjnych
- prawldlowosci sPadk6w rYnten

Jcdnostka obnisru rob6t
(n2) potrycia @2) blrc,hy zttzytej na obr6bki blacharskie

Roboty
OUiEt" S.f. odbiera inspektor na podstawie wpis6w w dzienniku budowy i

dokumentacji projektowej

Podstawa phtno3ci
- a (m2) pokrycia
- za (m2) obrobkr blacharskiej

5.f0 Przr;pisy zwi4u:ne
PN-611B-10245 - Roboty blacharskie budowlane

z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowanej '
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Instrukcje producentow
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7. ROBOTY TERMOZOLACYJNE

7.1 Przedniot
7.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T, s4 wymagania dotyczqpe wykonania i odbioru

rotitt zwiqzanych z ociepleniem przegr6d budowlanych w obiekcie
7.1.2. S.T. jest stosowana jako pomocniczy dokument przy realizzcji i odbiorze

rob6t wymienionych w pkt. 8. 1. I .
7.1.3. Zakes rob6t objqtych S.T. :

- przryklejenie plyt styroduru gr. 5cm, frezowanych do wieficy
:zelbetowyclL klejenie szczelne ru calej powierzchnr

- obklejenie otwor6w, narozrik6w listwami naroinikowymi stalowymi
- pokrycie styroduru siatk4 z wl6kna szklanego na rnasie klejqpej do

styropianu
- po wyschnigciu prryklejenie 2-iej warstwy siatki j.w.
- ulo2enie wetny mineralnej w p$tach rla plycie OSB 12cm
- w posadzce ulozye sz*znlnie p$y ze styropuianu EPS 100 10cm
- Sciany fundamentowe ocieplid styrodurem 5cm

7 -2- Materialv
- pbny styropianowe frezowane gr. 10cm typu EPS 100

pbtty styroduru 5cm
pbrty welny mineralnej twardej gr. 12 cm

- masa klej4ca do styropianu i styroduru
- siatka z wl6kna szklanego
- listwy naroZnikowe stalowe perforowane
Skiadowanie .
- pomieszczeniezamknigte

7.3. Sprz€t
Noze do cigcia styropianu i styroduru, noZe do cigcia siatki i listew,
m ieszadla do zapraw, kielnia, poziomica, pion, lata murarska, skrrynia do
masy. pomost roboczy, wyci4g

7.4. Transport
Samoch6d, rgczny

7.5. Wvkonanie roMt
Zgodnie z instrukcj4 dla ,,ocieplania Sciar zewnEtrznych budynk6w
metoda lekka mokr4" i ze sztuka budowlan4

7.6. Kontrola jakoSci rob6t
- wg instrukcj i ze szczegolnym zwr6ceniem uwagi na skutecznoSc

zamocowanla
- sprawdzii szczelnoii uloZenia welny mineralnel na stropie i czy

zachowane znstaly szczeliny wentylacyjne po obwodzie okapu



7.7. Jednostke obmisru
(m2) ocieplenia Sciany, stropu, posadzki,Scian fundamentowych

7.8. Roboty
Objgte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpis6w w dzienniku budowy z
uwzglgdnieniem wymagan instrukcji, PN i projektu

7.9- PodstawaulatnoSci
Za (^3) lub (m2) - zgodnie z obmiarem robot

7.10. Przepisyzwi4zane
- instrukcje ITB nr 334/96
- aktualne PN
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8. ROBOTYTYNKARSKIE

8.1. Przedmiot
8, 1 , I Przedmiotem niniejszej S.T. s4 wymagania dotycz4r* wykonania i odbioru

rob6t tynkarskich
8. L2- S.T. jest stosowanajako pomocniczy dokument przy redizanji i odbiorze

robot wymienionych w pld. 9. 1- 1.
8 I .3. Zakres rob6t objetych S.T. :

- sprawdzenie wykonania rob6t instalacyjnych, zamocowai przewod6w,
zakucia bn:24 osadzenia wyl4cznik6w i.tp.

- sprawdzenie osadzenia o6cieznic okiennych i drzrviowych
- sprawdzenie osadzenir kratek wentylacinych i spalinowych
- sprawdzenie prawidlowo3ci zamocowania styroduru, listew
- oczyscit, podloin, z kurzu szczotkami, usun4p wszelkie plamy (mycie

roztworem 10% mydla szarego)
- sprawdzid prawidiowoic wykonania spoin - powirury byd niepelne,

cofiri€te o ok. l0-15mm
- zbyt sucha powierzchnip muru zwilzyi woda bezpo6rednio przed

naloZeniem tynku
- tynk wykonac z zaprary cem. -wap. (9-11), obrzutk a z z.aprawy

cementowej (1- 1) gr 3-4mm
- tynk wykonczyt gtadzt4 gipsow4 na fragmentach polozyi tynk

mozaikowy lub struktural ny
- wykonac tynk kaf Itr z wyj4tkiem fragmentow Scian pod okladziny

gdzie naleLry wykonac tynk dwuwarstwowy kat. II
- na zewn4trz tynk akrylowy na wyr6wnuj4cym podkla.lzie z masy

tynkarskiej

&:- Ilaterialv
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN
Skladowanie :
- pomieszczenia zamknigte, zgodnie z instrukcj4 producenta

&i. Sorzet
Pomosty robocze, rusztowani4 stoliki fnkarskie, drabinki, wzomiki, laty,
mieszadlo do zapraw, pojemniki na masQ tynkarsk4 betoniarka
elektryczn4 sita do kruszywa

TrensDort
Samoch6d (dow6z materialu), rpczny na placu budowy, wyciqg
1 ednomasztowy elektryczny

Wykonanie rob6t
Proces technologicmy .
- wyznacznnie lica powierzchni tynku na Scianie

t-J.
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qtoname obrzutki Scian
rltonanie narzutu na powierzchnie $cian
rri.onanie gladzi wraz z zalarciem
rrtonanie o6cieznic, uskok6w, wngk

slrawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zapruwy cementowej l:l
eiHmm
=rawdzenie narzutu cementowo - wapiennego l:1.5 - po zwiqzamu
aprawy obrzutki - mrant rozprowadzi't pac4
giadi nanosic pned zwiqzaniem narzutu
Ni z zaprary c€m.-wap. l:1:2 o konsystencji 7-10cm zsp z
&obnym piaskiem przesiewnym o uziarnieniu 0.25-0.5cm zacrerane na
gladko pac4 drewniar4

- Enk akrylowy cienkowarstwowy strukturalny n zavn'$rz wykonai
zgodnie z instnrkcjA produc€nta

&ctla obmieru
(r2i tynku

Llotv
Qqte S.T. odbiera inspektor na podstawie wp155v7 v7 dzisnniku budowy z
n_zs ledn ieniem prqiektu

lodstawa olatno5ci
Za ttrA) zgodnie z obmiarem z podzialem na tynk:
- cem.-wap.
- glad2 gipsowa
- nnk akrvlowv

Przeoisy zwi4zane
P\-65 8- 14503 -

PN-70,8- I 01000 -

PN-'|6t6734-02 -

PN-65,ts- l0t0l -

Roboty tynkowe.
Zaprawy budowlane cem.-wap.
Roboty tynkowe.
Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze
P lasty czna zzpr awa tynkarska
do wykonania wlpraw wewngtrmych
Tynki szlachetne.
Wymagania i Badania techni czne przy odbiorze
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PODLOCIOWE

ntntejszej S.T. s4 wymagania dotyczqpe wykonania i odbioru
@ogowych

jcst stosowana j ako pomocniczy dokument przy rcili"acji i odbiorze
nrymienionych w plc. 10. l. I .
rob6t

warst\ry wykoriczeniowe podl6g w obiekcie

pl4ti gres podlogowe antypo5lizgowe
ryawa klejqpa do pfytek (wodoodporna)
4awa fugowado plytek
lirwy naroZnikowe - miedziane lub nierdzewne
d€neffy dystansowe

tfL.L\ /tqie '

- pmieszczenia zarn}nigte, wg rodz4i6w, 4odnie z insfiukcj4
tro&centa

trz6
leoek do ptytek, prla do cigci4 lata, poziomica, mieszadlo i pojemnik do
-.r klejpej, szlifierka, wyciqg

Tnrsport
Srmah6d , rpczny

Il'vkonanie robrit
P\-'li gres uto4,6 na wylewce samopoziomuj4cej na warstwie kle;4cej o
g:. ok- 1.0cm. Kazdq pb.tkp nale2y wgnie$c w zaprawQ i przycisn4c do
plrek poprzednich, Wypoziomowai przez postukiwanie lekko mlotkiem
yrizez lal4 drewnian4 poloZon4 na kilku plytkach W naroZrikach
rrpuklych zamocowac listwE wykor[czeniow4 Po ulo2eniu plyek i
=rrardnieniu z prary naleZy odstgpy mrgdzy pfytkami qpelnii fug4 i
;r gladzi6 j4.

hontrola jakofci rohit
?olega na sprawdzeniu prawidlowoSci wykonania podl6g, tzn. :
- prawi dlowoS6 zastosowania material6w
- prawidowo5i wykonania poziomy, spadki, spos6b wykoriczenia

I rstwami, sposdb ulo2enia material6w podlogowych
- lakoSd zastosowanych materialow
- starannoSc osadzenia kratek dciekowych
- zgodno$6 z roniqzaniamt projektowymi

)4



9.7. Jednostka obmiaru
(m2) podogi

9.8. Robo8
Objpte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpis6w w dzienniku budowy i
dokumentacji projektowej

9.9. PodstawaplatnoSci
7a, (m2) zgodnie z obmnrem

9.10. Przepisyzwi4zane
PN-63/B-10145- Posadzkizp\tek kamionkowych,

klinkierowych i lastrico.
lnstnrkcle montaZu opracowarB przez producenta.
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b sciennych wewngtrzrYch
ir smowana jako pomocniczy dokument prz.y rcalizacii i odbiorze

trLADZINOWE

rlmien-ronych w pkt. I1.1.1.
robot objEtych S.T. :

ie podtota
ie okladzin

wykonczeniowe

i klinkierowe z akcesoriami
rc klejqg. i fuga (wodoodporne, elastyczne, mrozodporne)

fieeriafy specjalistyczne do plytek klinkerowych'
plccane przez producenta klinkieru)

l cecurrczne z aKcesoruml
rc klej4ca do ptytek - wodoodPoma
frge plastyczna wodoodporna
lit*'r naroznikowe miedziane lub alumintowe

pomieszczenia zamkniqte, pionowo 3-4 warstwy, wg wymiar6w i barw

ll-3. Sprzet
Mieszadlo elektryczne do masy klejqcej, pojemniki na zaprawg, kielnia'

mlotek, lata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe, szpachlowka,

tarcze do ciQcia, paca metalowa z grzebieniem, wyclqg

L.{ Transport
Samoch6d, rgczny

ll-i- Wvkonanie robr6t
Ptytki na Scianach ukladane na masie klej4cej z nawierzchni4 rowkow4

ScianE wczesn iej ztuiliryc, ptytki namoczy,! prznd przyklejeniem.

Zachowat, piony i pozromy, w narohch zamocowai listwy Fuga wglgbna
max- 3mm szer-
Wykonywai zgodnie z instrukcj 4 producenta

lO.6- Kontrola jako5ci robrit
- sprawdzenie podloza (poziomy, piony), r6wno6ci powierzchni,

(prze(wit pod latq dt. 2m max l-2mm)
- sprawdzenie jako6ci uz.ytego materialu okladzlnowego
- sprawdzenie wlaicrwoSci zastosowanych zapraw
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- sprawdzenie prawidlowoSci wykonania spoin (veroko66,
prostolinijnosd, pion, poziom)

- starannofi wykoficzeni4 przycig6 itp.
- zgodno66 wykonania z projektem

10.7. Jednostkaobmiaru
(m2) okladziny

108. Roboty
Objpte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpis6w w &ienniku budowy i
dokumentacj i prqektowej

lO9. Podstawa platnoSci
7a (m2) 4odnie z obmiarem

ll^10. Przepisy zwi4zane
PN-70/B-12016- Wyroby ceramiki budowlanej.

Badania technicme
PN-74t8-12032- Ptytki i ksdaftki ceramiczne.
InsFukcje opracowane przez producent6w
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I1. ROBOTYSZKLARSKIE I STOLARSKIE

I1.1- Przedmiot S.T.
1 1, I. I. Przedmiotem niniejszej S.T. s4 wymagania dotyczqpe wykonania i odbioru

robot szklarskich i stolarskich
i l. |.2. S.T. jest stosowana jako pomocniczy dokument ptzy ralizzcji i odbiorze

rob6t wymienionych w pkl. 12.l. l.
- l. Li. Zakres rob6t objQtych S,T, :

rl2

- okrn i drzwi w pomieszczeniach
Roboty obejmuj4 zamontowanie okien i drzwi (skrzydla + o6cieznice)
l4czlrie z uszczelnieniem i osadzeruem parapetow

lleterialy (elementv)
- okna PCV, szklo zespolone, U- 1 . I , milcowentylacja
- dzwi pelne, laminowane
- drzwi pelne, stalowe, laminowane
- dr^vi przeszklone, PCV
- drzwi w systemie Scianek laminowanych
- oicie2nice stalowe
- parapety sztucany mannur
- obr6bki blacharskie (parapety zewnQfzne)
- pianka poliuretanowa
- l4czniki, Sruby, wkrgty
Sliladowanie :
- pomieszczenia zamknipte, na legarach w pozycji pionowej

Sorz€t
?omost roboczy, wiertarki , pion, poziomic4 mlotek gumowy, dozownik
plantii, pita do drewna, spawarka, pila do metalq gigtarki do rur stalowych

fransoort
Samochodowy, specj alistyczny do przewoZenia szyb, rozladunek rgczny

ll vkonanie rob6t
\{ontaz okien wykonac po zakofrczeniu rob6t murarskich i betoniarskich,
przed robotami termoizolacyjnymi, okla&inowymi i malarskrmr.
if{:na i drzwi zewngtrme - po obwodzie uszczelnic piank4 poliuretanow4.
.-hrapet\ wewnQtrzne osadzic w poziomie, parapety zewnQtzne - ze
sdliiem l% od okna- OScie2nice mocowane Srubami do muru. Szczeg<>ly
rrr konczenia zgodnie ze sauk4 budowlan4 i z instrukcjE montazu
lrpraco \\'an4 przez producenta-

Xontrola jakoSci :
?olega na sprawdzenru :
- element6w w zakresie zgodnoSci z PN i z dokumenlacja pro;ektow4
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- Swiadectw dopuszczalnofci i atest6w
- rodzzjow zastosowanego szklenia
- prawidowo5ciosadzeniaparapet6w
- prawidowoici uszczelnienia i izolacji
- estetyka obr6bek i wykorlczenia
- prawidlowo66 osadzenia skrzydel i latwo66 ich otwierania

11.7. Jednostkaobmiaru
(m2) elementu

11.8. Robotv
Objgte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpis6w w dzienniku budowy i
dokumentacji projektowej

I1.9. Podstawsplitno6ci
(m2) zamontowarcgo elementu lqpmie z obr6bk4

11.10. Przepisy zwi4zane
PN-88/810085- Stolarkabudowlana.

Okna i drzwr. Wymagania i badania
PN i instrukcje producentow
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12. ROBOTYMALARSKIE

12.1. Przedmiot S.T-
12.l.l. Przedmiotem niniejszej S.T. s4 wymagania dotycz4ce wykonania i odbioru

rob6t malarskich wewnqtrmych
l2.1.2.S.T.jest stosowana jato pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze

rob6t wymienionych w pkt. 13. I . 1.
12.1.3 Zakres robot objQtych S.T. :

- sprawdzenie r6wnoici i czystoSci tynk6w i gladzi
- sprawdzenie wilgotno5ci tynkow
- sprawdzenie zakoirczewa robitt tynkankich po robotach instalacyjnych
- wykonanie gruntowania i 1-go malowania
- bialy montaz
- oczyszczenieelementowstalowych
- malowanie elementow stalowvch

LlL2- Materialy
- podklad gruntqqpy
- farba akrylowa (do wngtrz)

- pomieszczenia zamknigte, w opakowaniach fabrycznych

l2-3. Ssrzgt
Szczotki druciane, skobaczki,
pomo$ nrsaowaruo wy

l1{. Transport

stalowe, pgdzle, lawkowiec,

Dowoz dowolnym Srodkiem transportu, transport wewnQtrzny rgcmy

1L5- lVvkonanie rob6t
Roboty wykonac rgcznie

Kontrola jakof ci robr6t
Polega na sprawdzeniu
- gladkosci powlok (czy nie wystQpuje

plarny)
braku ppknigi, luszczenia sip powloki,
wrdocznych l4czefr i poprawek
orawidlowoici fakturv
zmywalnoSci powlok, odporno6ci na znywanie (wyj4tek ingerenclr
spiry'1usu). odpomoSci na tarcie iszorowanie
powloka powinna dawac jedwabiScie matowy wygl4d

zacieki, smugi, przedwity i

odstawania od podloh oraz



12.7. Jednostka obmiaru
(m2) powierzchni

12.8. Odbi6r rob6t
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpis6w w dzienniku budowy i
projekru :
- sprawdzenie material6w na podstawie zzt4czonych zaswiafuznh i

atest6w
- sprawdzenieprzyczepnoSci powlok
- spraw&enie nasi4kliwo6ci warstwy gruntuj4cej
- sprawdzenie wygl4du zewngtrznego i zgodnoSci z projektem
- sprawdzenie odpomoici na Scieranie i zmywanie

129- Podstawanlatnoici
7a. (m2) zgodnie z obmiarem rob6t

lil.l(L Przeoisy zwi.ryzane
PN-69/B- 10280 - Roboty malarskie budowlane

farbami wodnymi wodorozcieiczalnymr
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych

Instrukcje producent6w
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l J . ROBOTY CIESIELSK]E

13.1. Przedmiot
13. 1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. s4 wymagani L dotycz4ce wykonania i odbioru

rob6t ciesielskie
li 1-2, S.T. jest stosowana jako pomocniczy dokument przy realizzcji i odbiorze

rob6t wymienionych w pkt. 16.1.1.
ll I 3, Zakres rob6t objgtych S.T. :

- wykonanie wigZby dachowej

Ll.l Materialv
- drewno korutukcyj ne klasa C30
- deski
- pltty OSB l5mm
- Srodki zabezpieczzjEn przed korozj4 i ogniem
Skladowanie :
- pomieszczenie zamknigte i pod zadaszeniem

ll3- Sorz€t
Pomosty robocze, mlotki, pily, poziomic4 pion, wiertarki, wyci4g, ta6ma

Transoort
Semochodowy i rqcmy

S'vkonanie rob6t
Zgodnie z projektem konstrukcfnym

f,ontrola iakoici robdt
Polega na sprawdzeniu jako5ci wbudowanych element6w, wykonania
eiemento* przad ich zmontowaniem oraz gotowej konstrukcji.
Srrasdzeniu zgodno$ci z dokumentacj4 projektow4 - rozmieszczenie i
przelroje element6w konstrukcyjnych oraz jakoSci wykonanych polAczeri i
rrisomoScr drewna.

Jcdrmtka obmiaru
r m-i r drewno , (szt.) plyty OSB

Iebot]
G-rgte S T odbiera inspektor na podstawie wpisow w dzienniku budowy i
&kumentac.l i projektowej

?edstawa olatnoici
Zz .mll $,-nontowanego drewna i (sa ) plyt zgodnte z obmiarem



Pneois.v zwi4zene
PN-8 l/B-03 r 50.(00,0 1,02,03) -

Konstrukcje z drewna i material6w
drewnoPochodnYch.
Obliczenia statycme i proj ektowane

PN-82D94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna
PN-79,/D0l0l2 - Tarcica- Podzi4 nazwy i okeSlenia
PN-65,D01006 Ochronadrewna.

KlasYfi kacja i terminologia
metod kons€rwacj i drewna

lnstrukcle i wyryczne producentow

mgr inz. MIR TOPOLSNi
Upr. Budo*' 861/78/85
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