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STWiORB — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych —

opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót,
SSTWiORB (SST ) — szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych — opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
Dokumentacja składa się z przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót, STWiORB.
Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Zamawiającego nadzorujący wykonywanie
przedmiotu zamówienia.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Roboty budowlane - modernizacja obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 w
Warszawie.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w branży budowlanej i sanitarnej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszpce:
• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną

wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego
niezbędnych do wykonania robót,

• zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem
Nadzoru miejsce,

• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub
rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym,

• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
• przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,
• usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie

wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz

wywieszenie znaków informacyjno — ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem balustrad, grzejników,

wanien, umywalek i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku,
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub

nie wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie
wymieniana stolarka okienna i drzwiowa itp.



• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, glazury, ścian i
umywalek,

• wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek robót
remontowych i rozbiórkowych,

• montaż i demontaż rusztowań.

Roboty tymczasowe:
• ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań

na wysokości do 5m,
• demontaż i montaż elementów wyposażenia wnętrz takich jak umywali, miski

ustępowe, baterie umywalkowe itp.

1.4. Zakres prac

Zadanie I zakres robót:
• opracowanie projektu technologicznego wraz z nadzorem projektanta,
• badanie wstępne gruntu,
• wykonywanie wzmocnienia gruntu oraz podniesienie i wyrównania posadzki

metodą iniekcji geopolimerowych,
iniekcja obejmuje powierzchnię ok. 275 m2 (zaplecze basenu: szatnie, na
tryski itp. )

• Badanie powykonawcze gruntu

Zadanie II zakres robót:
• rozbiórka elementów betonowych,
• wywóz gruzu,
• ułożenie rur z PCV,
• zasypanie wykopów,
• wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki,
• demontaż armatury sanitarnej (umywalki, sedesy, pisuary),
• montaż zdemontowanej armaturyj.w.,
• wymiana umywalki wraz z baterią,
• montaż nowych baterii prysznicowych,
• wymiana kratek ściekowych,
• wymiana grzejników.

Zadanie III zakres robót:
• skucie terakoty i glazury,
• wywóz gruzu,
• wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych,
• gruntowanie podłoża pod klej,
• wykonanie izolacji poziomej i pionowej,
• ułożenie plytek terakoty ( płytki basenowe o klasie antypoślizgu C i R 12 na sucho

C i R 13 na mokro w natryskach, w szatniach płytki o klasie antypoślizgu R 13 )
• ułożenie płytek glazury,
• wymiana kratek wentylacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej,
• wymiana skrzydeł wewnętrznych płytowych,
• naprawa dachu (papa),
• wymiana obróbek blacharskich,
• malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi,



1.5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi budynek użyteczności
publicznej kryta pływalnia.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren robót wraz z dokumentację stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty
budowlane i sanitarne oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia
zabezpieczające.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę umowną.

Organizacja robót budowlanych

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu
Wykonawcy na ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i
sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w
sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób
uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. 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 informować Inspektora
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
Opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią
załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
stanowiącą opis przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wielkości określone w ww. dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonanych robót rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w
czasie trwania robót budowlanych.



o fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie
uszkodzenia.
Ze względu na lokalizację Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania
użytkowników budynku o utrudnieniach związanych z pracami remontowymi i o
ewentualnych przerwach w dostawie mediów.
Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we
właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 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.
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 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.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
c) możliwość powstania pożaru.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem
robót, sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także
środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy
przydzielonych środków ochrony osobistej.
Srodki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa
I powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski
ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na
uwadze bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

Dojazd do obiektu przez drogi osiedlowe nienależące do Zamawiającego, za
organizację ruchu oraz ustalenie warunków transportu z Zarządcą danej drogi
odpowiada Wykonawca.
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący
niedogodności dla użytkowników obiektu, jak również innych użytkowników terenu nie
przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót.
W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i
innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca
uzgodni z Zamawiającym i kierownikiem obiektu czas i sposób dostępności do
przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przy budynku w celu
składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach,
wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa
(poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń
chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót.

1.6. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień
(grupy, klasy, kategorie robót w zależności od ich zakresu)
Główny przedmiot zamówienia:

CPV — 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:
CPV 45111300-J Roboty rozbiórkowe
CPV 45431100-8 Kładzenie terakoty
CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPy 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
CPy 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne
CPy 45320000-6 Izolacje wodoszczelne, przeciwwilgociowe



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny
spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentów.
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić
dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać
wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać
wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny
być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający
uniknięcia uszkodzeń.
Srodki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu
zamówienia na roboty budowlane, STWiORB w oparciu o obowiązujące przepisy i
normy wykonania i odbioru robót.
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych wykonanych robót, a także trwałości eksploatacyjnej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, przedmiocie zamówienia i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Przedstawiciela nadzoru ze strony Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba



wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedziainy za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor
Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót.
Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować;

- jakość użytego materiału,
- atesty na materiały i urządzenia,
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny
- aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodne z:
• Polską Normą
• Europejską Normą
• Aprobatą techniczną,
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i STW1ORB,
- jakość i trwałość wykonanych robót,
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż.
- protokoły z pomiarów i badań.

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Oryginały wyników badań należy
przekazać Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
W miarę potrzeb przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń
przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z
Zamawiającym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom:

• Odbiór częściowy ( roboty zanikowe)
• Odbiór ostateczny końcowy.

Gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca do Zamawiającego na
piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla
przedmiotowego zamówienia.
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących
elementów:

- protokołów odbiorów częściowych (robót zanikowych),
- terminowości wykonania robót,
- przepisów obowiązującego prawa budowlanego,
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia,
- protokołów z pomiarów i badań,
- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem

ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być
uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia.
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace
towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Przedmiar robót,
3) STWiORB

11. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA — Zadanie I
WZOCNIENIE GRUNTU ORAZ PODNIESIENIE POSADZKI
W TECHNOLOGII INIEKCJI GEOPOLIMEROWYCH

1. WSTĘP

li. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania, odbioru robót i badań kontrolnych związanych z wykonywaniem
wzmocnienia gruntu oraz podniesienie i wyrównania posadzki metodą iniekcji
geopolimerowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1 .1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót
wymienionych w p. 7.1., związanych z: iniekcyjnym wzmocnieniem gruntu, przy
zastosowaniu technologii iniekcji geopolimerowych. Wykonanie iniekcji ma na celu
wzmocnienie podłoża gruntowego bezpośrednio pod płytą przejściową w celu
zaprzestania osiadania konstrukcji w rejonie dylatacji mostu.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Geopolimer — grunt wzmocniony przy pomocy iniekcji polimerowej.

1.4.2. Iniekcja geopolimerowa - sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uży
ciu polimeru, w którym polimer jest substancją poprawiającą parametry mecha
niczne gruntu.

1.4.3. Iniekt — pompowany materiał pęczniejący (polimer).

1.4.4. Rura iniekcyjna — przewód wkładany do otworu, w którym prowadzona jest
iniekcja.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z STWiOTB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja techniczna

Dokumentację stanowi : opis przedmiotu zamówienia „STWiORB oraz



przedmiar robót.

1.5.2. Kierownictwo i nadzór robót
W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór
ze strony zamawiającego (Inspektor Nadzoru).

1.5.3. Zgodność z dokumentacją

Iniekcje należy wykonać zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz z
wymaganiami STWiORB. W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków
geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych
nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić Zamawiającego oraz
przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.

1.5.4. Inne wymagania
W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać
wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych
dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót.

2. MATERIAŁY

Do uformowania geopolimeru (grunt wzmocniony polimerem) należy użyć
iniektu na bazie twardej żywicy polimerowej pozwalającego uzyskać żądane
parametry techniczne wzmocnienia zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie parametry techniczne formowania geopolimeru określa Wykonawca
wzmocnienia w opracowanym przez siebie projekcie technologicznym.

Iniekcje nie wymagają żadnego dodatkowego zbrojenia.

1.1 Polimer

Należy stosować żywice polimerowe o parametrach:

• gęstość objętościowa: 15-J 50 kg/m3

• współczynnik pęcznienia: 5-30

• szybkość wstępnego wiązania: 60-90 s

• ciśnienie pęcznienia 10,0 - 10000 kPa

• wytrzymałość na ściskanie 0,5-15 MPa

• brak negatywnego wpływu ekologicznego oraz środowiskowego na gleby oraz
wody gruntowe

• odporność na działanie grzybów i bakterii

Miejsca oraz okres przechowywania polimeru należy dostosować do wytycznych
producenta wybranego produktu.

2 SPRZĘT

Do wykonania robót iniekcyjnych według technologii przewidzianej w niniejszej ST
należy użyć specjalistyczny sprzęt składający się z następujących podstawowych
elementów:

• Wiertarki ręczne,
• Mieszalnik,
• Pompa iniekcyjna,
• Niwelator do pomiaru przemieszczeń o dokładności J mm
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem (nadzorem



inwestorskim).

2 TRANSPORT

Transport materiałów i sprzętu wykonuje się ogólnodostępnymi środkami
transportowymi dostosowanymi do przewozu określonych towarów.

3 WYKONANIE ROBÓT

3.1 Wymagania ogólne

Roboty iniekcyjne objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną wykonywane
mogą być tylko przez Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonywania
iniekcji geopolimerowych oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu
robót.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na
własny koszt Projektu technologii i organizacji robót.

3.2 Zakres robót

Roboty iniekcyjne gruntu obejmują następujące czynności:

• Zainstalowanie sprzętu,
• Wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja Pro

jektową,
• Dokonanie przewiertów przez fundament i chudy beton,
• Wykonanie iniekcji geopolimerowej.
• Usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego,
• Wykonanie badań kontrolnych: badanie zagęszczenia gruntu sondą stożkową wbi

janą lub inna metodą dającą miarodajne wyniki stanu gruntu.

2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.1 Zakres kontroli

Kontroli podlegają:

- materiały użyte do wykonania iniekcji,
- roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
- parametry zmodyfikowanego gruntu (stopień plastyczności/stopień zagęszczenia).

2.2 Kontrola materiałów
2.3

Kontroli podlega zgodność materiałów z opisem przedmiotu zamówienia,
STWiORB oraz przedmiarem robót.

2.4 Kontrola robót iniekcyjnych i ich zgodności z dokumentacją

Kontrolę należy prowadzić w trakcie robót iniekcyjnych, sprawdzając położenie
otworów i ich głębokości, oraz rejestrując pionowe przemieszczenia wierzchu
konstrukcji w miejscu badania.

Dla każdego punktu iniekcyjnego należy sporządzić metrykę, zawierającą
następujące dane:
• Numer punktu iniekcyjnego,
• Głębokość przewiertu przez konstrukcję,
• Głębokość otworu,
• Rodzaj polimeru,



• Ilość wtłoczonego polimeru (Um3).
2.5 Kontrola parametrów zmodyfikowanego gruntu

Wykonanie badań kontrolnych: badanie zagęszczenia gruntu sondą stożkową
wbijaną lub inna metodą dającą miarodajne wyniki stanu gruntu.

2.6Tolerancje wykonania
• Położenie punktów iniekcyjnych: ± 20 cm,

• głębokość formowania iniektów: - 10 cm,

2 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest jeden punkt iniekcyjny o określonej, w Projekcie
Technologicznym, średnicy.

3 ODBIÓR ROBÓT

3.7 Zakres odbiorów

Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie:

- stwierdzenia zgodności zakresu iniekcji z założonym w opisie przedmiotu zamó
wienia, STWiORB oraz przedmiarze robót,

- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w dokumentacji jw. na podstawie
badań określonych w pkt 6 niniejszej SST.

3.2 Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań
W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań należy stwierdzić:

- czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymo
gów niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik
rozbieżności rzeczywistych warunków gruntowych od określonych w dokumentacji
geologicznej,

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwięk
szenia stopnia wzmocnienia gruntu.

Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie jest spowodowana winą
Wykonawcy, roboty będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ilość pojedynczych iniekcji wykonanych wg ceny jednostkowej, która
obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji tj.

- materiały,
- dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż sprzętu do iniekcji,
- wytyczenie punktów iniekcyjnych,
- wykonanie iniekcji,
- wykonanie badań kontrolnych
- usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego,
- uporządkowanie miejsca pracy.

Wykonanie badań zleconych przez Przedstawiciela nadzoru ze strony
Zamawiającego podlega oddzielnej zapłacie tylko wtedy gdy wyniki tych badań
potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.



2. CZĘŚĆ SZCZEGÓLOWA

11.1. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych - roboty rozbiórkowe

1. Wstęp
1.7. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych.
1.2. Zakres robót obiętych specyfikaci
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących podczas realizacji
przedmiotowego zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

7.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne
rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy
wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie
terenu robót, zgromadzenie potrzebnych napędzi i sprzętu oraz wykonanie
odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów zrozbiórki Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z
zakresem prac.
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć
w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy
rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy
uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy.
Pozostałe Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI
OGOLNEJ” STW1ORB

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Do wykonania rozbiórek może być użyty dowolny lekki sprzęt (elektronarzędzia)
lub narzędzia ręczne nie powodujący nadmiernych drgań budynku.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu przystosowanymi do tego celu.
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 1-5

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI
OGOLNEJ” STWiORB.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących



Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został
w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

10. Dokumenty odniesienia
• Przedmiar robót,
• Kosztorys ofertowy,
• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
• STWiORB



3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH - ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1 .1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich.

W skład tych robót wchodzą:
• malowanie tynków wewnętrznych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

7.5. Ogólne wymagania dotyczpce robót

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

2. MATERIAŁY

2.3. Farby budowlane gotowe

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

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

2.3.3. Wymagania dla powłok:

• wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków;
• przyczepność do podłoża -1 stopień;
• elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wyka

zuje pęknięć lub odstawania od podłoża;
• twardość względna -min.0,1;
• odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie

powinna powodować uszkodzenia powłoki;
• odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie

może występować spęcherzen je powłoki.



2.4. Środki gruntujące

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków
zwykłych nie zaleca się gruntować, o ile świadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej na chłonnych podłożach należy
stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku
1:3 - 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie
powłoki malarskiej. Dotyczy to m.in. płyt gipsowo-kartonowych.

2.5. Uwagi
Niezależnie od powyższych wskazań obowiązują wszystkie uwarunkowania
zawarte w kartach technicznych proponowanych materiałów. Prace realizować
w jednym systemie, ściśle wg zaleceń producenta materiałów.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/O-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być
niższa niż -8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu
2 dni poprzedzających pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co
najmniej ÷8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej -1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych;
• całkowitym ułożeniu posadzek.

5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy, itp. Odstające
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną
wodą w stosunku
1:3-1:5;

5.3. Wykonywanie powłok malarskich
5.3.7. Powłoki z farb emulsyjnych 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 pow bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla

5.3.2. Uwaga:
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb



należy na jednej powierzchni nakładać farbę o tej samej dacie produkcji;
Przed ostatecznym wykonaniem malowania na ścianach należy wykonać próbki
kolorystyczne na elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Inwestora.

5.3.3. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folią
okna, drzwi, parapety, okładziny ścienne, nawierzchnie chodników i opasek w
celu uniknięcia zabrudzenia farbą. Po zakończonych robotach folię należy
usunąć.

5.3.4. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta
farby, która powinnam zawierać:
informację o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy
go stosować;
sposób przygotowania farby do malowania;
sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np.: pędzle, wałki,
agregaty malarskie);
krotność nakładania farby oraz zużycie na J m2;
czas między nakładaniem kolejnych warstw;
zalecenia odnośnie mycia narzędzi;
zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmować:

• sprawdzenie wyglądu powierzchni;
• sprawdzenie wsiąkliwości;
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża;
• sprawdzenie czystości.
• sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez

oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż
po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich

wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach;
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C
przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%.

6.2.3. Metody kontroli i badań:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót.
Przedstawiciela nadzoru ze strony Zamawiającego ustali, jaki system kontroli
jest konieczny do powyższego zakresu robót.
Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować:

• jakość użytego materiału,
• atesty na materiały i urządzenia,
• świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
• oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny



• aprobaty techniczne lub certyfikaty,
• zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
• zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,
• zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót budowlanych,
• jakość i trwałość wykonanych robót,
• zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż.
• protokoły z pomiarów i badań.

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela nadzoru ze strony
Zamawiającego. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
świetle rozproszonym z odległości około 0,5m;
b) sprawdzenie zgodności barwy - przez porównanie w świetle rozproszonym
barwy wyschniętej powłoki z wzorcem producenta;
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie,
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby;
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-

włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku
oczka 5mm, po 10 oczek w każdą strona a następnie przetarciu pędzlem
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z
kwadracików nie wypadnie,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie
powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne
spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać za
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę
i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z
kontroli i badań.

6.2.4. Ocena jakości powłok malarskich
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2.3. dadzą wynik pozytywny, to powłoki
malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy
którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy
uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole
kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu
niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik
odnotować w formie protokołu kontroli i badań.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i
zebraniem drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian



zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 . Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą, cementowo
wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w p.5.J. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem
oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,
pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, itp., w
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości
wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego
koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub
szmatką.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i
zebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian za
aprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-7 0280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi;

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Przedstawiciela nadzoru ze strony Zamawiającego. Kopie
wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH — okładziny podłóg i ścian



1 .WSTĘP
l.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich oraz okładzinowych z płytek
ceramicznych.
1 .2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetar
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych w pkt.1 .1.
J .3.Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie:
- pokrycie podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych
(zakres robót zgodnie z przedmiarem robót),
- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronna i kształtująca
formę architektoniczna okładanych elementów (zakres robót zgodnie z przedmiarem
robót).
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejo
wych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1 .4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
].5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ Części Ogólnej
STWiORB
2.MATERIAŁY
2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały stosowane do wykonywania:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez produ
centa lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin
do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,



- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6 do 12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych oraz okładzin ścian i posadzek
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacja
umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifiko
wane i nie dopuszczone do robót.

4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „,Części Ogólnej”
STWiORB

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami
lub
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w
sposób
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane
jest
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń me
chanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Mieszankę betonowa i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów
wchodzących w skład robót betonowych należy przewozić stosując specjali
styczne pojazdy do tego
przystosowane.
Kleje, glazura, terakota — można przewozić dowolnymi środkami transportu, za
bezpieczając je przed opadami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB
5.2. Warunki przystąpienia do robót
przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone:
- roboty rozbiórkowe istniejących posadzek,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podłogowych),
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub ma
sami naprawczymi.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm.
Po ułożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii do wybra
nego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu



(około 1 cm),ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności
kleju do płytki. Następne
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikro ruchami odsunąć na szero
kość spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzy
skuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki).
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
- do lOOmm około 2mm,
- od 100 do 200mm około 3mm,
- od 200 do 600mm około 4 mm
- powyżej 600mm około 5-2Omm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24h od ułożenia
płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejącej.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawa fu
gowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wci
snąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka.
Swieżą zaprawa można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejona gładka gąbka.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.7. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w,, Części Ogólnej „STWiORB

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania
robót i podłogą.
wszystkie materiały — płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocni
cze musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub de
klaracje zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi
w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrol
nych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowol
nych miejscach i kierunkach dwumetrowa łatę,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

6.3. Badanie w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania
okładzin z dokumentacją. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia



technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz in
nych robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszyst
kich wymagań dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności:
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i
dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokona
nych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian i podłóg powinien
obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i
odcień
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem płytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej
długości 2 metrów przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu;
prześwit pomiędzy łata a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do
lmm,
- sprawdzenie prostoliniowości i dokładności spoin za pomocą cienkiego drutu
naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości oraz pionu (dla spoin pionowych
okładzin ściennych) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do J mm,
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnia
nym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrz
nych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości J m2 należy zmierzyć
szerokość spoin suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm,
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar wykonywany w
trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji
klejącej.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin
6.5.J.Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzor
cem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek
właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wyda
wać głuchego odgłosu,

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcją producenta,
• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej

(mierzone łata długości 2 metrów) nie powinno być większe niż 3 mm na
długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości i szerokości posadzki,

• spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spo
inowania, dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić
więcej niż 2 mna długości J m i 3 mm na całej długości lub szerokości po
sadzki dla płytek pierwszego gatunku i odpowiednio 3mm i 5mm dla płytek
gatunku drugiego i trzeciego,

• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wska
zanym w projekcie,

• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.



6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
•

- cała powierzchnia okładziny powinna miedz jednakowa barwę zgodna z
wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamie
rzona),

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek
właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wy
dawać głuchego odgłosu,

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instruk
cja producenta,

• dopuszczalne odchylenie od krawędzi kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać
2mm na długości 2 m, spoiny na całej długości i szerokości musza być wy
pełnione zaprawa do spoinowania,

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej
niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości okładziny,

• elementy wykończeniowe wykładzin powinny być osadzone zgodnie z do
kumentacja i instrukcja producenta.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w,, Części Ogólnej „STWiORB.

7.2.Zasady wymiarowania
Powierzchnie okładzin oblicza się w metrach kwadratowych na podstawie
dokumentacji lub obmiaru przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie suro
wym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, fun
damentów i innych elementów większych od O,25m2.
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym po
wierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru
Ogólne zasady odbioru robót podano w „ Części Ogólnej „STWiORB

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed roz
poczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniej
szego opracowania. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczą
cymi podłoża i wymienionymi odpowiednio w pkt. 5.2. dla okładzin.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża
za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przy
stąpienia do robót okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno
być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szli
fowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości)
podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakry
ciu (podłoże) oraz materiałów należy zapisać w protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik robót).



8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Od
bioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w re
alizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozli
czenia robót jeżeli umowa taka formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na pod
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej
ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna okre
ślać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
• szczegółowe specyfikacje techniczne,
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych

materiałów i wyrobów,
• protokoły odbioru podłoża,
• protokoły odbiorów częściowych,
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i
trwałości okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w sto
sunku do ustaleń umownych,

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca
obowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

• W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po
ich uzupełnieniu.

• Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
• ocenę wyników badan,
• wykaz wad i usterek za wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówie

niem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końco
wego pomiędzy zamawiającym a wykonawca.

8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena
stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wy
konywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z
usuwaniem zgłoszonych wad.



Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykła
dzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 „Odbiór osta
teczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potraceń wynikających z obniżonej ja
kości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wyko
nawcy wszystkie zauważone wady w wykonywanych okładzinach i wykładzi
nach.
Odbiór robót okładzinowych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykona
nia a zamówieniem, którego przedmiot określają przedmiot umowy,
STWiORB.
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników ba
dan kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicz
nych i niniejsza specyfikacja.
Roboty okładzinowe wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami
mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości
użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je po
prawić i przedstawić do ponownegoodbioru.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 .OgóIne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „ Części Ogólnej
„STWiORB.

1O.PRZEPISY ZWIAZANE
• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwo

ści i znakowanie.
• PN-EN 87:1 994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,

klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
• PN-EN ISO 10545-1/1 999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek iwa

runki odbioru.
• PN-EN ISO 10545-2/J 999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i

sprawdzanie jakości powierzchni.
• PN-EN ISO 10545-12/J 999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpor

ności.
• PN-EN ISO 10545-13/1 990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności

chemicznej.
• PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni

wg skali Mohsa.
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
• PN-EN J 3888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania

techniczne.
• PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie od

porn ości



12. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA — Zadanie II
Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacja sanitarna — sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do
odprowadzen ja ścieków bytowo-gospodarczych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i
odbioru robót montażowych koniecznych do wykonania wewnętrznej kanalizacji sani
tarnej w zakresie:
• rozbiórka elementów betonowych,
• wywóz gruzu,
• ułożenie rur z PCV,
• zasypanie wykopów,
• wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki,
• demontaż armatury sanitarnej (umywalki, sedesy, pisuary),
• montaż zdemontowanej armaturyj.w.,
• wymiana umywalki wraz z baterią,
• montaż nowych baterii prysznicowych,
• wymiana kratek ściekowych,
• wymiana grzejników

1.2. Zakres zastosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1 .1

1.3. Zakres robót objętych SST
Określenia podstawowe w niemniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN.
Zakres robót objętych SST jest to wymiana odcinka kanalizacji sanitarnych (bez de
montażu istniejącej kanalizacji) w pom. sanitarno- szatniowych. Projektowane po
ziomy kanalizacji sanitarnych należy połączyć z istniejącą kanalizacją sanitarną.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ Części Ogólnej „ STWiORB
Poziome odcinki rur układa się zawsze ze spadkiem w kierunku odpływu ścieków.
Jako wartość minimalną przyjmuje się zwykle 2—3%, czyli 2—3 cm na każdy metr
długości przewodu. Nie zaleca się jednak układania rur ze spadkiem większym niż
15%. Jeśli spadek będzie zbyt mały, to ścieki będą spływać źle, w rurach odłoży się
też więcej osadu (zanieczyszczeń), który jeszcze bardziej będzie hamować prze
pływ, aż w końcu rura zostanie całkowicie zatkana.
Ich wykonanie wymaga szczególnej staranności, gdyż od niej zależy szczelność
instalacji, która w większości zostanie zakryta podczas robót wykończeniowych.
Liczba złączek powinna być ograniczona do minimum, ponieważ, zwiększają one
opory przepływu i to głównie na nich odkładają się zanieczyszczenia. Niewskazane
jest też nadużywanie karbowanych rur elastycznych (tzw. harmonijek), które wpraw
dzie ułatwiają montaż, ale sprzyjają osadzaniu się zanieczyszczeń i pogarszają
przez to drożność instalacji.

Rury tworzące podejścia muszą mieć średnicę dostosowaną do ilości spływających
nimi ścieków. W praktyce oznacza to, że trzeba je dobrać zależnie od tego, jakie przy
bory kanalizacyjne są do nich przyłączone. Ogólna zasada mówi też, że średnice rur
położonych bliżej odpływu z budynku nie mogą być mniejsze niż średnica wcześniej
szych odcinków instalacji, bo spływa nimi coraz więcej ścieków. W efekcie średnica



podejścia nie może być mniejsza od średnicy odpływu z przyboru sanitarnego, śred
nica pionu kanalizacyjnego musi być co najmniej równa średnicy największego z przy
łączonych do niego podejść itd.

2. MATERIAŁ

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w,, Części Ogólnej,, STWiORB.
3. SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „ Części Ogólnej „ STW1ORB.

4. TRANSPORT! SKŁADOWANIE

4.1. Rury kanalizacyjne z PVC

Transport rur z PyC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić
uwagę, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać
wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na
spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może
przekroczyć 1 m.
Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem,
który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w orygi
nalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być pła
ska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości
w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niż
szej.
Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, naj
lepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co J „5m. Gdy nie
jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać
na drewnianych łatach o szerokości min. 5Omm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m.
W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1 „Om.
Rury o różnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze
winny znajdować się na spodzie.
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je
zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie.
Rur z kamionki nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewie
trzanie.
Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć od
porność studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.

4.2. Pozostałe elementy instalacji kanalizacji
Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanaliza
cyjnej powinny być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzen lam i mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się
odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpły
wami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wyrobów stalowych takich jak pompy bądź
stalowe łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne przybory
sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o tem
peraturze nie niższej niż 0°C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginal
nych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.



W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działa
jące korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urzą
dzeń grzewczych.

4.3. Montaż przyborów sanitarnych
Przybory sanitarne będą montowane w miejscach po zdemontowanych urządzeniach.
Nowych lokalizacji nie będzie. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy
PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentów.

Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy w celu utrzymania
w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyj
nych. Umywalki powinny być montowane do ścian w sposób zapewniający łatwy de
montaż oraz właściwe użytkowanie.
Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcie wodne (syfon) wbudowane
w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem.
Wpusty podłogowe powinny być montowane w pobliżu punktów czerpalnych lub w po
bliżu ścian. Wpustów nie powinno się umieszczać w ciągach komunikacyjnych.
Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy montować za pomocą
kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier
ścieniem gumowym.

4.4. Badanie szczelności
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-J 0700.00 —

„lnstalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
Podejścia i przewody kanalizacji należy obserwować podczas przepływu wody od
prowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków technologicznych należy powyżej ko
lana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.

4.5.. Nadzór nad budową instalacji kanalizacyjnych
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawuje Inspektor Nadzoru.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej
nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać
trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych.

5. KOTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych mate
riałów z Dokumentacją, specyfikacją techniczną i poleceniami nadzoru.
W ramach kontroli jakości należy: -sprawdzić usytuowanie armatury i urządzeń.

6. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia
niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
- ułożenie rurociągu w m
- zamontowanie urządzeń w szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Części Ogólnej „ STWiORB.
Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy PN-81/B-
10700.00 — „Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio
rze” oraz PN-81/B-1 0700.01 — „lnstalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.



8.1. Odbiór częściowy i końcowy

Odbiór instalacji kanalizacyjnej Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikowe tj.
te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót i polegają na
sprawdzeniu:
• przebiegu tras kanalizacyjnych,
• szczelności połączeń kanalizacyjnych,

• sposobów prowadzenia przewodów pionowych, lokalizacji przyborów sanitarnych.
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją tech
niczną. Ponadto należy skontrolować:
• użycie właściwych materiałów,
• prawidłowość wykonania połączeń,
• prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych,
• wielkości spadków przewodów,
• prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie proto
kołu i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej
badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy
uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności
całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze tech
nicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze po
stępowanie
Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelno
ści i należy je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być
równomiernie układany i zagęszczany.
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo—piaszczystych i piaszczysto—gliniastych
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach na
wodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucz
nia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami
odwadniającymi. W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać
podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Wyrównywanie
spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości.

9. PRZPIS Y ZWIĄZANE
- PN-85/M-75178/00 — „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i

badania”
- PN-86/H-74084 — „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe

podłogowe”
- PN-92/B-01 707 — „lnstalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
- PN-81/B-1 0700.00 — „lnstalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-81/B-1 0700.01 — „l nstalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998

r. w sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wy
robów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679)
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych” —

część II.
- Rozporządzenie Ml w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia
dać budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r




