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I.  INFORMACJE  OGÓLNE

1.  Przedmiot opracowania

     Przedmiotem  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  "Remontem  cokołu  i  opaski
budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach".

2.  Podstawa opracowania

    -  zlecenie inwestora

3.  Charakterystyka robót

     Remont polega na:

    -  wymianie zniszczonej betonowej opaski na opaskę z kostki betonowej,

    -  skuciu odpadających płytek klinkierowych na cokole budynku i ułożenie nowych.

4.  Uwagi dodatkowe

Roboty  budowlane  powinny  być  wykonywane  zgodnie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami  ze  sztuką  budowlaną  pod
nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy  wykonywaniu  robót  należy  stosować  wytyczne  i  zalecenia  producentów  materiałów  budowlanych  i  całych  systemów.  Należy
przyjąć  zasadę,  że na poszczególne roboty  materiały  muszą  pochodzić  z  tego  samego  systemu.  Zastosowane  materiały  powinny
odpowiadać  Polskim Normom i muszą   posiadać   wymagane  prawem  certyfikaty  i   dopuszczenia  do  obrotu  i   stosowania  w 
budownictwie.  W sprawach wątpliwych należy kontaktować się z inspektorem nadzoru lub doradcami technicznymi poszczególnych
systemów.

II.  WYMAGANIA OGÓLNE
 

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
"Remontem cokołu o wykonaniem opaski budynku mieszkalnego DPS w Krzyżanowicach".

- SST 1   45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe

- SST 2   45431000 - 7 Kładzenie płytek

- SST 3   45233200 - 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  stosowanej  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  objętych  specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4 Określenia podstawowe

Określenia użyte w SST są zgodne z obowiązującymi normani i wytycznymi.
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i  odbioru
ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak
rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w
czasie trwania budowy.

O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.4 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą  dopuszczone na świeżo ukończony fragment  budowy w obrębie terenu budowy i  wykonawca będzie  odpowiadał  za  naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie umownej.

1.5.6    Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.7   Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są  w
jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych
podczas prowadzenia robót.  Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania
poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót.

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, doku-mentacji 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 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 jakości robót i stosowanych materiałów. 

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1.   posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3.   Polską Normą lub

4.    aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

5.   znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W  przypadku materiałów,  dla których ww. dokumenty są  wymagane przez SST,  każda ich  partia  dostarczona do robót  będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.2 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  do
ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska.

[2] Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  w  jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót.  Odbioru częściowego robót  dokonuje się  dla zakresu
robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor
nadzoru.

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość  do  odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do dziennika
budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.   dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4.  protokoły odbiorów częściowych,

6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7.   deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych materiałów,  certyfikaty  na znak  bezpieczeństwa zgodnie  z  SST i
programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

W  przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  gotowe do odbioru  ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,
które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Ustawy
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– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych
upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów  deklarowania  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)  Arkady,  Warszawa
1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  -  CPV 45111300-1

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót:
- skucie popękanej opaski betonowej,
- skucie "odparzonych" płytek na cokole i tarasie
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.  Materiały
W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3.  Sprzęt
Do rozbiórki może być użyty dowolny sprzęt.

4.  Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed przesuwaniem i spadaniem.

5.  Wykonanie robót
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem wykonywania prac,
- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną,
- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować,
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w miejscach zagrożenia nie ma osób
postronnych, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy ogólnie obowiązujące,
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie
uszkodzić.

6.  Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. 5.

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach podanych w pkt 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10.  Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych  mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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2.  KŁADZENIE  PŁYTEK    CPV 45431000-7

1.  WSTĘP

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTsą wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu
kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce tylko  w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim
znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

-  pokrycie tarasu płytkami 

-  okładzin ściennych na cokole z płytek klinkierowych 

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie
posadzek i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory.

1.4. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składanych  na  budowie  materiałów
przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Woda  (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zaprawy można stosować każdą  wodę zdatną do picia.

Nie można używać wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek  (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać  wymagania obowiązującej normy, a w szczególności nie zawierać  domieszek organicznych,  mieć  frakcję
różnych wymiarów 0,25-2,00mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Płyty i płytki 

Płytki powinny odpowiadać następującej normie:

– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

-    płytki na podłogę - gres techniczny nieszkliwiony o wy. 30 x 30 cm gat. I

-    płytki na ścianę - płytki klinkierowe 25 x 6,5 cm  gat. I 

2.5. Kompozycje klejące i zaprawy 

Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania  normy  PN-EN 12004:2002  lub  odpowiednich
aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.6. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

– środki ochrony płytek i spoin,

– środki do usuwania zanieczyszczeń,

3. SPRZĘT

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować sprzęt dowolny lub wskazany przez producentów.

4.  TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz utratą stateczności.

Transport  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  może  odbywać  się  po  wcześniej  wykonanych
posadzkach.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podłoża 

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

– podkłady związane z podłożem – 25 mm,

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.

Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,  pozbawiona  resztek  starych
posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  nie  może  przekraczać  5  mm  na  całej  długości  łaty
kontrolnej o długości 2 m.

W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i  przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz

budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m
2
, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć  wymiary nie większe niż  5x6 m.  Dylatacje  powinny być  wykonane w miejscach
dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów  pod  maszyny,  słupów  konstrukcyjnych  oraz  w  styku  różnych  rodzajów  posadzek.
Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.

Dużym  ułatwieniem  przy  wykonywaniu  posadzek  z  płytek  ma  zastosowanie  bezpośrednio  pod  wykładzinę  warstwy  z  masy
samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące  wykonuje  się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle
według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.2. Układanie posadzek z płytek 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt,
posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być
rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową  szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego
rozplanowania  wymaga  posadzka  zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  różnego  rodzaju  i  wielkości
płytek.

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca
musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być  nałożona równomiernie i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża. Wielkość  zębów
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość  zębów i konsystencja kompozycji  klejącej sprawiają,  że kompozycja
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8
mm.

W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pokrywać  całą  powierzchnią  płytki.  Można  to
osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać  dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów
wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenie  płytek.  Dokładny  czas  powinien  być
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane
do wykonania tych

robót. 

Wszystkie materiały – płytki,  kompozycje klejące, jak również  materiały pomocnicze muszą  spełniać  wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności  stwierdzająca  zgodność
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  posadzkowych  i
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

– sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,  występowania  ubytków  i
porowatości, czystości i zawilgocenia,

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,

– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy;  pomiary  równości  i  spadków  należy
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wykonać z dokładnością do 1 mm,

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych  dokonując  pomiarów
szerokości i prostoliniowości,

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z dokumentacją projektową i  SST w
zakresie  kolejnych  faz  procesu  roboczego.  Prawidłowość  ich  wykonania  ma  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót
„zanikających”.

6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których różnorodność barw jest
zamierzona),

– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej  przyczepność)  tj.  przy  lekkim  opukiwaniu
płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe
niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub
szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

Powierzchnię  posadzek  z  płytek  oblicza  się  w  m
2

 na  podstawie  dokumentacji  projektowej  przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od

0,25 m
2
.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  posadzek  elementem  ulegającym  zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być
dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)  oraz  materiałów  należy  zapisać  w
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu
określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z
dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT i PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót posadzkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub
etapami

określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawę  rozliczenia oraz płatności wykonanego i  odebranego zakresu robót posadzkowych i  okładzinowych stanowi  wartość  tych
robót  obliczona na podstawie  określonych w dokumentach umownych (ofercie)  cen jednostkowych i  ilości  robót  zaakceptowanych
przez zamawiającego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2005   Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej
pozornej oraz gęstości całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.



Remont cokołu i opaski budynku mieszkalnego  DPS w Krzyżanowicach

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

12

PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.

PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 197-1:2002  Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2:2002   Cement – Część 2: Ocena zgodności.

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

PN-EN 459-3:2003  Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.

PN-EN 1008-1:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13813:2003     Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania.

PN-EN 12365-2:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część  2:
Metoda badania liniowej siły ściskającej.

PN-EN 12365-3:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część  3:
Metoda badania powrotu poodkształceniowego.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane – Podział.

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część  B – Roboty wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i  drzwi
balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
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3.   ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI    -     CPV  45233200-1

Nawierzchnie opaski z kostki betonowej kolorowej drobnej gr. 6 cm, np. HOLLAND prod. JADAR  o konstrukcji: 
-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 10 cm
-  kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm

Tyczenie
W zakres robót wchodzą:
Opaskę z kostki betonowej należy wykonać po śladzie opaski rozebranej, szerokość opaski 50 cm.
Materiały.
Podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, wyprofilowane i zagęszczone

Wytrzymałość na ściskanie określona na 5 kostkach wg metody podanej w normie Nr 18 501 DIN powinna wynosić średnio 60 MPa,
a żaden z pojedynczych wyników nie może być mniejszy niż 50 MPa.
Nasiąkliwość kostki powinna być nie większa niż 5%.

Piasek 
na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać normie PN-79/B-06711.
-   zawartość gliny < 5%.

Kostka musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą, wolną od rys, z gładkimi powierzchniami bocznymi.
Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą:

•dla długości i szerokości + 3mm

•dla wysokości + 5mm
Kostka powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej 25.
Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%.
Wytrzymałość na ściskanie określona na 5 kostkach wg metody podanej w normie Nr 18 501 DIN powinna wynosić średnio 60 MPa,
a żaden z pojedynczych wyników nie może być mniejszy niż 50 MPa.
Nasiąkliwość kostki powinna być nie większa niż 5%.
Podsypkę piaskową należy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie widoczny ślad.

•piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711, zawartość gliny <5%

•grunt stab. cem. Rm=1,5MPa wg BN-68/8933-08
Obrzeża
Obrzeża chodnikowe, wymiarach 6x20cm, powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03,01 i BN-80/6775-03,04.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być proste i równe.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-
80/6775-03.03.
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości

•dla długości + 8mm

•dla wysokości i szerokości + 3mm
Nośność  obrzeży  nie  powinna  być  mniejsza  niż  1,7kN,  a  odporność  na  działanie  mrozu  powinna  spełniać  warunki  normy
PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%.
Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000.
Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108.
Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić
ze źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.


