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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
CZĘŚĆ OGÓLNA
SST-0.0
l. WSTĘP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru
robót związanych inwestycją pn. „Roboty remontowe polegające na wymianie okładzin
podłogowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu
zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania
robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów,
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące
realizacji robót.
1.4.Określenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń
oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą! Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową,
zaakceptowane przez Zamawiającego
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.
1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu
placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu
budowlanego. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację

powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót oraz projekty
deskowań i rusztowań sporządzi Wykonawca na własny koszt.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych
dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze
skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.
Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został
określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją
techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie
materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji
elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi
na koszt Wykonawcy.
l .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi
w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu zaplecza i robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot
umowy.
l.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte
odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
- przekroczeniem norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi
przepisami
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
mogą być zanieczyszczane w czasie robót.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach

socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe utyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego
oddziaływania materiału na środowisko.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za
urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest
przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w
zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz
właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespełniających 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 oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do
momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie
przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania.

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom
wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego.
1.6.Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
Lp.
1
3
4

Nazwa
Roboty rozbiórkowe
Podłoża i posadzki,
Roboty wykończeniowe, pozostałe

Grupa robót
451
454
454

Klasa robót
4511
4543
4545

Kategoria robot
45111
45430
45450

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od
takich wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały winne posiadać atesty,
aprobaty techniczne oraz certyfikaty dopuszczające do zastosowania w budownictwie
spełniające Polskie i Europejskie Normy.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla
robót.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego
o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody
Zamawiającego.
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu
będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami
dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpływaj ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdach do budowy.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich prawidłowość.
5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji
wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do
kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej
produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego
powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz
jakość materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i
ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. Pomiary i próby muszą być
prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu.
6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą, lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają
wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są
wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające

w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić
zamawiającemu.
6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny
być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót w formie istotnych informacji,
- uwagi i zalecenia Zamawiającego
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych,
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów
obiektów
budowli,
- inne informacje istotne dla przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
być przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót. Dokument budowy takie jak: pozwolenie na
budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót,
protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w
miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Przedmiar robót:
Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
7.2. Opracowanie przedmiaru winno składać się z :
- Karty tytułowej,
- Spisu działów przedmiaru robót,
- Tabeli przedmiaru robót.
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać:
- nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,

- w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia nazwy i kody grup, klas, kategorii robót
- adres obiektu budowlanego
- nazwę i adres zamawiającego
- datę opracowania
7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień.
W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy
objąć dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca
przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich
obiektów
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające
robotom podstawowym. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót
tymczasowych – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.
7.3. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:
- numer pozycji przedmiaru,
- kod pozycji przedmiaru,
- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
- nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,
- jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,
- ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w przedmiarze
powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie
w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych.
7.3.Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy
sporządzaniu
przedmiaru robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy
c) odbiór końcowy
d) odbiór pogwarancyjny
8.2. Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający.
Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie,
lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu

Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub
podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu
decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.
8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu
lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru
dokonuje Zamawiający.
8.4. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość
do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w
warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia
robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku
odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń.
Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,
8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalna - użytkowego

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.0
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
(CPV 45111)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
rozbiórki wykładziny i skucia posadzki oraz odbioru robót rozbiórkowych przy realizacji zadania pn.
„Roboty remontowe polegające na wymianie okładzin podłogowych w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Smołdzinie”
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 rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
Rozbiórki wykładziny i skucia posadzki
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
techniczną i poleceniami Zamawiającego.
2. Materiały
2.1. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– oznakować obszar prac zgodnie z wymogami BHP,
– rozebrać niezbędne instalacje celem umożliwienia wykonania robót rozbiórkowych w sposób
umożliwiający ich ponowne wbudowanie. Każdy przypadek zniszczenia instalacji przed wykonaniem
robót należy zgłosić do przedstawiciela Zamawiającego celem ustalenia technologii prowadzenia prac
rozbiórkowych.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są: m2.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Zamawiającego, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zamawiający.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2.0
OKŁADZINY POSADZEK Z PŁYTEK
(CPV 45431)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru posadzek przy inwestycji pn. „Roboty remontowe polegające na wymianie okładzin
podłogowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie”
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 posadzek w obiekcie przetargowym. Listwy przyścienne z płytek gr. 10cm z
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem
klejem podłoża i przybiciem. Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych
gres o wym. 30x30cm gat. I z cokolikami luzem złożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem
na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Cokoliki z
płytek ceramicznych podłogowych gres luzem o wymiarach 30×30 cm gatunek I, ułożonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem,
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
techniczną, SST i poleceniami Zamawiającego.
2. Materiały
2.1. Wyroby z gresu matowego
a) Płytki gres o antypoślizgowym brzegu, mrozoodporne o wym.30x30cm i wg PN-EN 177:1999 i
PN-EN 178:1998,PN-EN 14411 – gatunek I (barwa w uzgodnieniu z Inwestorem)
Właściwości
Badania wg.
- nasiąkliwość wodna
PN-EN ISO 10545-3
- wytrzymałości na zginanie PN-EN ISO 10545-4
- wsp. rozszerzal, cieplnej PN-EN ISO 10545-4

wymagania
0,50%<E≤3%
min. 35 Mpa
<7,5mm min 700
>7,50mm. Min 1100

- wsp. cieplnej rozszerzalności
liniowej
PN-EN ISO 10545-8
s.m.b*
- mrozoodporność
PN-EN ISO 10545-12
wymagana
- odporn. na ścierania
względne
PE-EN ISO 10545-6
max. 175mm2
- skuteczność antypoślizgowa
DN51130
deklarowana
- siła łamiąca
ISO 10545-4
min 1300N
współczynnik tarcia kinetycznego
w stanie suchym:
BN 86/6781--02,
minimum 0,22
odporność na kwasy, zasady,
środki myjące:
ISO 10545-13,
odporność na plamienie: ISO 10545-14,
min 3 klasa
-odporność na pęknięcia
włoskowate:
ISO 10545-11,
wymagana
-odporność na ścieranie: ISO 10545-7
przez producenta
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta w uzgodnieniu z Inwestorem
Płytki – gatunek I

parametry
0,5-2,0
> 40MPa
> 1300MPA
> 40
mrozoodporne
max. 140mm 2
kl. V (7-8 w skali Mohsa)

0,35
GLA-GLB, GA
4 klasa

klasa V

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
–
gatunek I
80%
–
gatunek II
75%
b) Płytki gres o antypoślizgowym matowe 59,8c59,8cm o wg PN-EN 177:1999 i PN-EN
178:1998,PN-EN 14411 – gatunek I (barwa w uzgodnieniu z Inwestorem)
Odporność na ogień A1fl EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm3] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm3] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Siła łamiąca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Antypoślizgowość wg normy DIN 51130 R12 EN14411:2012
Siła wiązania/ adhezja [N/mm2]: -kleje cementowe NPD - właściwości użytkowe nieustalone EN14411:2012
-kleje dyspersyjne NPD - właściwości użytkowe nieustalone EN14411:2012
-kleje z żywic reaktywnych NPD - właściwości użytkowe nieustalone EN14411:2012
-zaprawa klejowa NPD - właściwości użytkowe nieustalone EN14411:2012
Odporność na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwałość
-zastosowań wewnętrznych Spełnia EN14411:2012
-zastosowań zewnętrznych: odporność na
zamrażanie – rozmrażanie mrozoodporność) Spełnia EN14411:2012
Odczucie dotyku NPD - właściwości użytkowe nieustalone EN14411:2012
Dopuszczalne odchylenie szerokości od wymiaru roboczego +- 0,6 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Dopuszczalne odchylenie długości od wymiaru roboczego +- 0,6 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Dopuszczalne odchylenie grubości od grubości roboczej +- 5 %; +- 0,5 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawędzi od linii prostej względem wymiaru roboczego szerokości
+- 0,5 %; +- 1,5 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawędzi od linii prostej względem wymiaru roboczego długości +0,5 %; +- 1,5 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kąta prostego względem szerokości +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kąta prostego względem długości +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny środka od płaskości powierzchni względem przekątnej
wyliczonej z wymiarów roboczych +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od płaskości powierzchni względem wymiaru
roboczego szerokości +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od płaskości powierzchni względem wymiaru
roboczego długości +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogów od płaskości powierzchni względem przekątnej
wyliczonej z wymiarów roboczych +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Nasiąkliwość wodna Eb [%] Eb <= 0,5 EN14411:2012
Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012
Odporność na ścieranie wgłębne [mm3] maksimum 175 EN14411:2012
Odporność na ścieranie szkliwa PEI/ ilość obrotów ND - nie dotyczy EN14411:2012
Odporność na spękania włoskowate ND - nie dotyczy EN14411:2012
Odporność na uderzenia NPD - właściwości użytkowe nieustalone EN14411:2012
Odporność na plamienie / zabrudzenia minimum klasa 3 EN14411:2012
Odporność chemiczna na kwasy i zasady o niskim stężeniu Klasa ULA EN14411:2012
Odporność chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stężeniu Klasa UHA EN14411:2012
Odporność na środki domowego użytku i dodatki do wody basenowej Klasa UA
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta w uzgodnieniu z Inwestorem
Płytki – gatunek I
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
–
gatunek I
80%
–
gatunek II
75%
c) Płytki podłogowe gres matowy – gatunek I
1) Właściwości płytek podłogowych gres:
–
barwa: wg wzorca producenta w uzgodnienie z Inwestorem
–
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
kwasoodporność nie mniej niż 98%
ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
–
długość i szerokość:
±1,5 mm
–
grubość:
± 0,5 mm
–
krzywizna:
1,0 mm
Płytki gres muszą być uzupełnione następującymi elementami:
–
stopnice schodów,
–
listwy przypodłogowe,
–
kątowniki,
–
narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
–
długość i szerokość:
±1,5 mm
–
grubość:
±0,5 mm
–
krzywizna:
1,0 mm
2) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
–
zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
–
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
3) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
–
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości,
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
4) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
5) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1,8 m.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.2. Wykonywanie posadzki z płytek gres matowy
Do wykonywania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót rozbiórkowych.
Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i
zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż
15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Płytki gres i zaprawy klejowe należy dostarczyć do
pomieszczeń, w których będą układane, co najmniej na 24 godziny przed układaniem.
Płytki gres należy przyklejać przy użyciu zapraw klejowych zalecanych przez producenta określonej
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.
Płytki gres należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.
Płytki należy ułożyć ze spoiną, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 6 mm
między płytkami.
Spoiny między pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza się
mijankowy układ spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości
spoiny w pomieszczeniu.
Posadzki z płytek gres należy przy ścianach wykończyć cokolikami z płytek terakotowych. Płytki
cokolików powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w
narożach wklęsłych i wypukłych.
–
–
–
–
–

6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m 2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji technicznej z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją techniczną oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane w protokoły odbiorów
częściowych i końcowego.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
–
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową;
–
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową;
–
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
–
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m 2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny obejmującej przygotowanie
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3.0
OKŁADZINY POSADZEK WYKŁADZINĄ PVC
(CPV 45432)
WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru posadzek z wykładzin PVC typu TARKET lub równoważne przy inwestycji pn. „Roboty

remontowe polegające na wymianie okładzin podłogowych w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Smołdzinie”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi 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 posadzek:
Przygotowanie podłoża i gruntowanie podłoża
Ułożenie posadzki z wykładzin rulonowych z PCV typu TARKET lub równoważne.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
techniczną i poleceniami Zamawiającego.
2. MATERIAŁY
2.1. Wykładzina podłogowa z PVC
Wykładzina przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu
ruchu: szkoły, przedszkola, szpitale.
Wykładzina homogeniczna jednorodna zabezpieczona powierzchniowo warstwą ochronną poliuretanu
PUR w trakcie procesu produkcyjnego (zabezpieczenie, które nie wymaga dodatkowej konserwacji
środkami akrylowymi po ułożeniu wykładziny) o parametrach jak niżej:
- grubość całkowita min. 2,0 mm
- grubość warstwy użytkowej 2,0 mm
- klasyfikacja użytkowa klasa 34/43
- masa powierzchniowa 2690g/ m2 - nie większa niż 2800g/m2
- zabezpieczenie poliuretanowe – wzmocnienie poliuretanem iQ PUR
- grupa ścieralności: T
- wgniecenie resztkowe 0,02 mm
- stabilność wymiarów <0,40%
- właściwości antypoślizgowe >0,3 – R10
- klasyfikacja ogniowa - trudno zapalny lub niepalna
- elastyczność – dobra
- atest morski
- odporność chemiczna – dobra
- odporność na rozwój bakterii i grzybów – odporna, nie pozwala na rozwój
- odporność na krzesła na rolkach – dobra
- odporność na nacisk punktowy - dobra
- wykładzina musi posiadać deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną i Atest Państwowego Zakładu
Higieny.
W pomieszczeniach, w których gromadzenie się na powierzchni posadzki ładunków elektrostatycznych
zagraża bezpieczeństwu użytkowników (np. w salach operacyjnych w szpitalach) lub powoduje
zakłócenia w działaniu aparatury elektrycznej (np. w laboratoriach elektronicznych maszyn cyfrowych
itp.), posadzki powinny być wykonane ze specjalnych wykładzin PCV antyelektrostatycznych. Wykładziny
PCV antyelektrostatyczne powinny charakteryzować się opornością elektryczną poniżej 1 - 108 omów
Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Podłoża z płyt wiórowych należy kłaść zgodnie z
zaleceniami producenta.
Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3 % - dla podłoża cementowego, 1,5 % - dla podłoża
anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podłoża z płyt wiórowych. Wilgotność podłoża powinna być
zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin PCV.

Do wygładzania powierzchni podłoża wykazującego usterki należy stosować masy wyrównujące
zapewniające należytą przyczepność do podłoża, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie
powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podłoża. Grubość warstwy wygładzającej
powinna wynosić 2-3 mm. Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych. Przed
przystąpieniem do układania wykładzin PCV podłoże powinno być dokładnie oczyszczone i odkurzone.
Podkład anhydrytowy oraz gipsowy należy 24 godz. przed przyklejeniem wykładziny zagruntować
odpowiednim środkiem gruntującym. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeśli wykazuje ślady
pyłu.
Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzować się krótkim czasem
wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów
podłogowych.
Podłoże przygotowane pod cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości ok.10 cm.
W celu uzyskana najlepszego rezultatu należy sfasować przy pomocy szpachli wodoodpornej skok
pomiędzy cokolikiem a ścianą, tak aby otrzymać płynne przejście.
W przypadku podłoży szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią lub nie absorpcyjnych, wykładzinę
można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się takie
opasowanie wykładziny, by złącza arkuszy znalazły się w odległości nie mniejszej niż 0,5m od
najbliższego otworu ściekowego.
Przygotowanie materiału i instalacji
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV powinny być dobierane materiały (wykładziny, kleje, masy
wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Do wykonania posadzek w pomieszczeniach użyteczności publicznej należy stosować wykładziny o
grubości, co najmniej 2 mm, Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez
producenta określonej wykładziny. Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z
podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę.
Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastykowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeśli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej;
średnica sznuru spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż
18º C i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PCV i kleje, należy dostarczyć do
pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem. Przed instalacją
należy wybrać rolki wykładziny wg numerów fabrycznych. Należy zachować etykiety fabryczne
wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. W miarę możliwości rolki należy przewijać przed
instalacją. Należy je przechowywać w pozycji pionowej. Ewentualne wady towaru należy zgłaszać u
dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawierać kody barw i numer rolki, które są umieszczone na etykiecie
rolki.
Instalacja
Wykładzina PCV powinna być na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu tak, aby arkusze tworzyły zakłady
szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoża i wykazują
deformację (sfalowanie, pęcherze itp.) nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji
dystrybutora jako wadliwe. Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie
niższą niż 18° C). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy
rozłożyć je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia.
Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.
Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny i
w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny być nanoszone na
podkład równomierną warstwą, przy użyciu packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu
kleju Proniko lub równoważny należy nanosić na podłoże i spód wykładziny za pomocą packi gładkiej.
Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny
oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę. Wykładziny PCV powinny być przyklejone do podłoża
całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podłożem. Nie dopuszcza się
występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających
brzegów arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie
usunąć. Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być
większa niż 0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wykładziny PCV powinna być równa i pozioma.
Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku
nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny
poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/ 1mm i 5 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia. Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą
arkuszy wykładzin, arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi
fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. W pomieszczeniach narażonych w czasie

eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych
styki między arkuszami wykładzin PCV powinny być spawane. Spawanie spoin jest również wymagane w
przypadku posadzek z wykładzin PCV antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywać
ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający należy
ściąć równo z powierzchnią posadzki.
Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastykowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeśli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznuru
spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm.
Posadzki z wykładzin PCV antyelektrostatycznych należy wykonać ściśle według dokumentacji
technicznej, która powinna uwzględniać rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz wykładziny PCV, a także
szczególne zalecenia. Do przyklejania taśm sieci uziemiającej oraz wykładziny antyelektrostatycznej
należy stosować specjalne kleje prąd przewodzące. Spoiny między arkuszami wykładzin powinny być
spawane.
3. SPRZĘT I MASZYNY
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. ŚRODKI TRANSPORTU
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Przed ułożeniem wykładziny należy wykonać warstwę samopoziomującą gr. min 3mm. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15 º C i powinna być zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonania oraz w trakcie wysychania
kleju. Wykładzina powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na
arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożone na podkładzie, tak aby arkusze
tworzyły zakład szerokości 2-3 cm. Arkusze wykładziny należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych
przez producenta wykładziny. Wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.
Spoiny między arkuszami należy zgrzać.
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd,
pęcherzy, odstających brzegów.
5.2. Roboty posadzkowe.
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP i instrukcjami producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Zabrania się stosować materiały przeterminowane (po okresie gwarancji).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.
6.4. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
6.5. Należy dostarczyć atesty, aprobaty techniczne na materiały posadzkowe.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarowi jest m2 - dla posadzek.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją techniczną oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
8.2. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym i są po okresie gwarancji.
8.3. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do protokołów odbiorów
częściowych i końcowego.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki- badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na miejsce realizacji prac
remontowych.
Należy sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych
dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze
zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na wnioskach materiałowych i załączonych
zaświadczeniach (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich
jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione
laboratoria.
Odbiór końcowy robót polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej posadzki z dokumentacją
techniczną. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
jakość użytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe)
prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie
zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów międzyfazowych. Ocenę prawidłowości wykonania
posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości techniczne.
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,
- równości za pomocą łaty kontrolnej,
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy,
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin,
- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania
posadzki,
- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach kontrolnych
pobranych w czasie wykonywania posadzki),
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp.,
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń od
prostoliniowości, pomiar szerokości spoin,
- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, ułożenie posadzki właściwej, oczyszczenie
stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 197-1:2004 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4.0
WYWÓZ GRUZU
(CPV 45111)
1. Wstęp.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru innych robót w
zakresie wywozu gruzu przy inwestycji pn. „Roboty remontowe polegające na wymianie

okładzin podłogowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie”
1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania w zakresie robót dotyczących innych robót w
zakresie:
- wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 30 km przy załadunku koparkoładowarką o poj. Łyżki 0,25 dm3.
1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót odpowiada za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną i
poleceniami Zamawiającego.
2. Sprzęt.
Do wykonania robót w zakresie określonym w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następującego
sprzętu:
- samochód skrzyniowy,
- koparko-ładowarka o poj. łyżki 0,25 dm3.
3. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
4. Wykonanie robót.
Szczegółowy zakres wykonywanych robót:
- załadowanie przy pomocy koparko-ładowarki o poj. Łyżki 0,25 dm3 gruzu na samochód skrzyniowy.
- wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość 30 km;
- wyładowanie gruzu samochodem skrzyniowym.
5. Obmiar robót.
Jednostki obmiarowe.
Przyjęto następujące jednostki obmiarowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją:
Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 30 km przy mechanicznym załadunku [m3].
6. Odbiór robót.
Poszczególne etapy wywiezienia materiałów z rozbiórki powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Zamawiającego. Odbioru robót dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu przez wykonawcę robót do odbioru.
7. Przepisy związane.
Wymagania techniczne wykonania robót określają:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

