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ST-00.00.00 Wymagania ogólne
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru następujących robót: "REMONT POMIESZCZEŃ
SIEDZIBY PROKURATURY REJONOWEJ W GARWOLINIUE„
- miejsce wykonania robót: Aleja Legionów 46, 08-400 Garwolin
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
obiekt małej architektury.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących
bieżącej konserwacji.
1.4.6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowana przez zaplecze budowy.
1.4.7. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także
dziennik montażu
1.4.9. 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.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych
1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy
dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadawalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony e cenę umowną.
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca
będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru
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1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.8. 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 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.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie na i z terenu robót
1.5.10. 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.
1.5.11. 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.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami oraz 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 niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3. Sprzęt
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
4. Transport
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać
bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien
dostosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas transportu
materiałów. Przeciążenie maszyny i innych urządzeń technicznych ponad
dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione.
5. Wykonanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.
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. Wykonawca będzie przestrzegać praw
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich
elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane 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.
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy
w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów
inwentaryzacji bieżącej oraz protokołu odbioru robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to
personel wykonawcy.
6.2. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy (robót). Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy.
Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót budowlanych uprawniony jest inspektor
nadzoru.
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7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robót wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót I terminie obmiaru, co najmniej na
7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisane do księgi obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z
częstotliwością wymaganą w celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNNR-ach oraz KNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających.
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 inwestorskiego.
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 4 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemożliwe jest prowadzenie
jakichkolwiek robót dotyczących przedmiotowego miejsca odbioru chyba, że upłynie
okres 4 dni. O takim zamiarze wykonawca zobowiązany jest poinformować
inspektora nadzoru inwestorskiego.
8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór ostateczny.
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.
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgłoszeniu przez kierownika
robót (wykonawcę) zakończenia danego etapu robót lub wszystkich robót w
przypadku odbioru końcowego. Z odbioru robót spisuje się stosowny protokół
odbioru.
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9. Podstawa płatności
9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i
przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie).
9.2. Dla robót dodatkowych lub zaniechanych podstawą płatności jest :
- w przypadku robót uwzględnionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z
kosztorysu ofertowego pomnożona przez ilość robót dodatkowych lub zaniechanychw przypadku robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie
obmiarów i KNR-ów lub KNNR-ów z uwzględnieniem cen i stawek cenotwórczych z
kosztorysu ofertowego.
9.3. Płatność nastąpi po wykonaniu robót przez wykonawcę i ich odbiorze przez
inspektora nadzoru w sposób określony w umowie pomiędzy Inwestorem
(zamawiającym) a wykonawcą (zleceniobiorcą).
10. Dokumenty budowy
W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia,
przechowywania, zabezpieczenia i udostępnienia osobom uprawnionym
następujących dokumentów budowy:
a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robót
b) księgi obmiarów
c) dokumentów badań
d) atestów, aprobat technicznych, certyfikatów itp. dokumentów dla wbudowanych
materiałów
e) protokołów odbioru robót
f) protokoły przekazania terenu budowy
g) protokoły z narad i ustaleń
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i
podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
11. Przepisy związane
11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)
11.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
11.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
11.4. 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)
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11.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
11.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 póz. 735)
11.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja
1999r. w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie
drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych
budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i
utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz.
476)
11.8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz.
33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)
11.9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz.
844, Nr 91/02 póz. 811)
11.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 póz. 401)
11.11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 póz. 455)
11.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie
trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz.
58)
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ST-0001 Rozbiórka ścianek działowych , wykucie drzwi
- kod CPV 45111300-1- roboty rozbiórkowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru następujących robót:
"Roboty rozbiórkowe"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Zbicie posadzek betonowych
1.3.2. Zbicie podkładów betonowych pod posadzkami
2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2
specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
3.2.2. zestaw spawalniczy tlen, acetylen
4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 4.
Transport gruzu i transport materiałów wykonywać lejami przystosowanymi do tego
rodzaju robót. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w
odległości nie mniejszej niż 2,0m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od
skarpy, rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co
najmniej 1,5m.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt 5.
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Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów.
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na:
1. mechaniczne
2. ręczne
3. przy użyciu materiałów wybuchowych
Przed przystąpieniem do rozbiórki posadzek betonowych należy sprawdzić czy nie
przebiegają tak instalację wod.-kan. i inne. W trakcie rozbiórki należy zwrócić uwagę
aby odpryski gruzu nie uszkodziły ciała. Dlatego należy użyć osłon w postaci
okularów osłonowych
6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt
6.
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie czy w wyniku robót rozbiórkowych nie
uszkodzono elementów konstrukcyjnych budynku czy instalacji sanitarnej czy
elektrycznej. W przypadku takiego stwierdzenia przez wykonawcę należy
bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie inwestora i inspektora nadzoru
inwestorskiego.
7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:
- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty betonowe i żelbetowe", zakres tabel:
0201 – 0214
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności – reguluje umowa
10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0002 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru następujących robót:
"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu.
Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość1km
1.3.2. Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Za
każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodem
ciężarowym skrzyniowym
2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Materiały - lista
2.2.1. Nie dotyczy
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2
specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
3.2.2. samochód samowyładowczy do 5t
3.2.3. samochód skrzyniowy do 5t
4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 4.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt 5.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt
6.
7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:
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- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-04
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:
- w katalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki", zakres
tabel: 1101 - 1199
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności – reguluje umowa
10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0003 Roboty malarskie ścian i sufitów

ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45440000-3- roboty malarskie
1.0
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich – szpachlowania i malowania ścian
i sufitów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
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 i związanych z nimi czynności i dotyczą
wykonania następujących robót:
- jednokrotne szpachlowanie powierzchni ścian i stropów
- malowanie tynków ścian, sufitów,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
2.0

MATERIAŁY

Materiały podstawowe:
-Gips szpachlowy zbrojony ; Do szpachlowania należy stosować gips szpachlowy
zbrojony włóknami
- Gładź polimerowo-gipsowa

gładzią polimerowo-gipsową charakteryzująca się

dużą elastycznością i odpornością na rozwarstwienia, posiadającą zwiększona
wytrzymałość mechaniczną i przyczepność do podłoża
- Farba lateksowa kolory biała oraz średnio nasycone

ciepłe. Stosować farby o

następujących parametrach: lepkość (18-22°C)= 6500-9000 mPas; wygląd powłoki=
matowy; odporność na szorowanie= Klasa 3;
- Szpachlówka, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

SST Prokuratura Rejonowa w Garwolinie

3.0
SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.0
TRANSPORT
Materiały zabezpieczone przed uszkodzeniem mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.0
WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Prace
można rozpocząć po:
- Malowanie ścian i elementów stalowych:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych i elektrycznych – z wyjątkiem
montażu urządzeń, armatury i białego osprzętu;
- usunięciu usterek na stropach i ścianach;
Przygotowanie podłoża:
powierzchnie oskrobane ze starej farby, oczyszczone z kurzu i brudu, tynki równe
gładkie; powierzchnie metalowe oczyszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 8501-1:1996
Powierzchnie gruntować środkami dopuszczanymi dla danej farby nawierzchniowej;
Gładź gipsową wykonać jednokrotnie dla uzyskania gładkości powierzchni.
Powłoki z farb emulsyjnych i lateksowych powinny być niezmywalne przy
stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać
aksamitno – matowy wygląd powierzchni; barwa powłok powinna być jednolita
bez smug i plam, powierzchnia powłok bez uszkodzeń i śladów pędzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych powinny mieć barwę jednolitą, bez smug, zacieków,
zmarszczeń i pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Malowanie i prace towarzyszące
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
6.0
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1
Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów:
termin badania:
przed wykonaniem malowania
wykonawca badania:
producent materiałów
dokumenty:
certyfikaty, atesty, inne wymagane
6.2
Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów:
termin badania:
przed wykonaniem malowania
wykonawca badania:
wykonawca i inspektor nadzoru
sposób badania:
kontrola dokumentów
udokumentowanie:
wpis do dziennika budowy
6.3
Badanie powłok malarskich – sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
termin badania:
przy odbiorze
wykonawca badania:
wykonawca i inspektor nadzoru
sposób badania:
oględziny zewnętrzne
udokumentowanie:
wpis do dziennika budowy
7.0
OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1 m² powierzchni malowanej, 1 m listwy itp.
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8.0
ODBIÓR ROBÓT.
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.
- wizualne oględziny;
- zaświadczenia o jakości materiału
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI – reguluje umowa
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0004 Stolarka budowlana
- kod CPV 45420000-7
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
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 montażu stolarki drzwiowej:
-do pomieszczeń nr 3.09 - archiwum zamontować drzwi antywłamaniowe w klasie
RC2 zgodnie z normą PN-EN1627 , posiadające zamek samozatrzaskowy,
uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz
wyposażone w zamek mechaniczny spełniający co najmniej wymagania klasy 3
określone w polskiej normie pn-en 12209 lub elektroniczny szyfrowy co najmniej
klasy A w Polskiej Normie PN-EN 1300 odporne na manipulacje przez eksperta.
Dodatkowo drzwi w klasie ppoż. EI 60
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania
zgodność

z

oraz za

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru

inwestorskiego.
1.6 Organizacja robót budowlanych
Drzwi montować w fazie prac wykończeniowych.

SST Prokuratura Rejonowa w Garwolinie

18

2.0 MATERIAŁY
Dostawa wraz z minimum 3 zestawami kluczy.
Zamawianie drzwi – sprawdzenie wymiarów istniejących otworów. Z uwagi na
różnorodność typów stolarki i ślusarki wymiary w świetle ościeżnic mogą się
różnić od określonych w projekcie, bezwzględnie obowiązujące są wymiary w
świetle ościeżnic.
Składowanie

elementów -

przywiezione

na

plac

budowy

elementy

należy

przechowywać w magazynach zamkniętych z zabezpieczeniem przed opadami
atmosferycznymi

i

mechanicznym uszkodzeniem. Kolorystykę wszystkich drzwi

należy uzgodnić z Inwestorem
3.0 SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.0 TRANSPORT
Zabezpieczone
przewożone

przed

uszkodzeniem

i

przesunięciem

elementy mogą być

dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.
5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu
ościeża lub zabrudzenia powierzchni
ościeża,
ościeże
należy przykućdostosowując do wymiarów ościeżnicy, naprawić i oczyścić. Powierzchnia ościeża
powinna być równa, gładka i dokładnie oczyszczona. Stolarkę należy zamontować
w punktach rozmieszczonych w ościeżu. Montaż przez grupę autoryzowaną przez
producenta..
5.2 Osadzenie stolarki
− W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę na
podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. W
ścianach i ściankach - jeżeli ościeżnice przewidziano do zabudowania w
sposób umożliwiający licowanie skrzydła

drzwiowego

z

wykończoną
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powierzchnią ściany
− ościeżnice
muru,

aby

osadzać z zachowaniem
przyszły

tynk

i

takiej

okładzina

odległości

od

powierzchni

ceramiczna licowały się z

przylegającymi do nich drzwiami (bez uskoków na styku ościeżnica – tynk/
okładzina).
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN – 88/B-

10085 dla stolarki drzwiowej.
6.2

Ocena jakości będzie obejmować: Drzwi:

− sprawdzenie zgodności cech stolarki z deklarowanymi;
− sprawdzenie zgodności wymiarów,
− szczelność styków ościeżnic z murami;
− sprawdzenia działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania;
− sprawdzenie prawidłowości osadzenia i uszczelnienia;
7.0

OBMIAR ROBÓT

Roboty podlegają obmiarowi.
Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg KNR. Są to
głównie 1m², 1 szt wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze
standardami

kosztorysowania,

obmiar powykonawczy według zasad i jednostek

zastosowanych w przedmiarze.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę i utrzymane w
należytym stanie przez cały czas trwania robót oraz zostaną zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiary
ostatecznym

odbiorem,

natomiast

należy

obmiary

robót

przeprowadzać

przed

zanikających należy

przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu
przeprowadzić przed ich zakryciem.
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ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór

obejmuje

wszystkie

materiały

podane

w

punkcie

2.0

oraz

czynności wyszczególnione w punkcie 5.0.
9.0

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płatność zgodnie z umową .
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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SST -0005 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie
ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i
okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów
tradycyjnych
- Sufity podwieszane Amstrong
- Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczna danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających
wymaganiom norm lub aprobat technicznych
- „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wnętrza pomieszczenia Strona ,,lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada
nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie
- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący ,,jak, kiedy, gdzie i kto“'? wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad
podanych w normie PN- 72/B-10122 „Roboty okładzinowe Suche tynki Wymagania i badania
przy odbiorze".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne" pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 2
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
Tablica 1

Tabela 2
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Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe o grub.12,5 mm
1. grubość – 12,5±0,5 mm
2. szerokość - 1200 (+0; -0,5) mm
3 długość - [200U+3000] (+0, -6,0) mm
4 masa 1 m2 – 10,6-12,5 kg
5. obciążenie niszczące (rozstaw podpór - 350 mm) - prostopadle do kierunku włókien - min
280 N -równolegle do kierunku włókien - min l10 N
2.3 Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008.2004 „Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskane] z procesów produkcji betonu" Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek
2.4.1 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79IB-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5~1,0 mm.
2.4.2 Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie
przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.5 Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych.
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,,Wymagania ogólne” pkt 3
3.2 Sprzęt do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4
4.2 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych.
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Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą
stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym,
a zarazem płaskim podkładzie.
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na
drugi.
4.3 Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o
grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 5
5.2 Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne,
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 2 gruzu i
odpadów
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż
+5ºC pod warunkiem, ze w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC, a wilgotność względna
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych
5.3.l Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-72/B- 10122 „Roboty okładzinowe Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
5.3.2 Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej
sztywność, są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego
5.3.3 Przygotowanie podłoża.
- podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,
- stare powłoki malarskie olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,
- przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże,
szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i
odpadanie,
- dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości
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5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na
swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt.
Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt Marki winny mieć
średnicę od 10 do 15 cm Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu
lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt.
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Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej
zamontowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35 cm.
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej
Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość
przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany
Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty
Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiowa, o przekroju
prostokątnym 18x'l 00 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania
płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą.
Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w
pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą 2
naniesionym na nią zaczynem.
Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami
Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu,
następnie wspólne regulowania ich położenia.
5.3.5 Klejenie płyt na styk do podłoża
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do
ok 3 mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.
Podobnie jak opisano w pkt 5.3.4 , na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką
warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami Klej
powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt.
Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego
równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.
5.3.6 Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub
przeróbek (zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania
powierzchni przy pomocy pasów gipsowo-kartonowych Pasy takie, o szerokości 10 cm,
odcina się ż płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego, Poziome
pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600
mm Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę.
Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do
klejenia płyt sposobem opisanym w pkt 5.3.5.
5.4 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie
5.4.1 Okładziny wykonywane na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą
ścianą,
- z użyciem ściennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu
ES,
- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu
ES.
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5.5 Montaż okładzin ż płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch
warstw. Dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części
„warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany
jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod
uwagę następujące czynniki:
a) kształt pomieszczenia
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować
ruszt jednowarstwowy, natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się
rozwiązania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt
- rozmieszczenia płyt,
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,
c) funkcję jaką spełniać ma sufit:
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje
okładzina gipsowo-kartonowa.
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać
o paru podstawowych zasadach:
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadle do płaszczyzny ściany z oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt,
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
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- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa,
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
5.5.3 Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążeniu. Znaczy to, że
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego
obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia. muszą posiadać zabezpieczenie
antykorozyjne.
5.5.4 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12.5
mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej
wytrzymałości ogniowej 0 gr. 12,5 lub 15 mm Płyty gipsowo-kartonowe mogą być
mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów
nośnych rusztu.
A mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do
nich dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
- do profili stalowych blachowkrętami.
5.5.5 Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach

5.7. Sufity na ruszcie stalowym
5.7.1. Ruszt stalowy - standard
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.
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Opis ogólny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD
27x28x0,6.
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia,
dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (sto-pień obniżenia
sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy
łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.
Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio
mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników
krzyżowych (60/60).
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między
półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-1
„Wymagania ogólne" pkt 6
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna Z PNB-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych"
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt
6.2.2 Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogólne” pkt 7
7.2 Jednostka l zasady obmiarowania
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na
stropie do spodu stropu wyższej
kondygnacji. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w
stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.
7.3 Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 8
8.2 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych z płyt gipsowe-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą
8.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki
8 4 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe Suche tynki
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega
a) zgodność z dokumentacją techniczną,
b) rodzaj zastosowanych materiałów,
c) przygotowanie podłoża,
d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e) wichrowatość powierzchni
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji Kąty dwuścienne utworzone przez te
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji.
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Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe Sprawdzenie prawidłowości
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty
kontrolnej o długości ok 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni Pomiar prześwitu pomiędzy
tatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 9
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość
m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze).
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
a) na ścianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża,
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z
przycięciem i dopasowaniem,
c) na rusztach z kształtowników metalowych
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i
dopasowaniem,
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- dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10 l. Normy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN 1008.2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
PN-79IB-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i
sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z
o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" – wydanie
IV – Kraków 1996 r.
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