SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia:

Zmiana sposobu użytkowania antresoli i
pomieszczeń pomocniczych poddasza na
pracownie oraz pokoje gościnne

Obiekt:

Budynek ASP

Adres:

Katowice, Koszarowa 17

Zamawiający:

Akademia Sztuk Pięknych

Adres:

Katowice, Raciborska 37

Nazwa i kod robót:

Kod CPV 45000000 Roboty budowlane.

Zabrze 2014

B.01.00.00

WYMMAGANIA OGÓLNE

CZĘŚĆ BUDOWLANA (OGÓLNA)
Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania antresoli i pomieszczeń pomocniczych
poddasza na pracownie i pokoje gościnne budynku ASP w Katowicach przy ul. Koszarowej
Wymagania ogólne
Obowiązki Inwestora
Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz
dziennik budowy.
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym
przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i
programu realizacji inwestycji.
Ustanowienie Inżyniera.
Zawiadomienie właściwych organów: Inwestora – Akademii Sztuk, Pięknych oraz projektanta architekta
Arkadiusz Płomeckiego co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika
budowy i Inżyniera o przejęciu obowiązków j. w.
Obowiązki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w
czasie trwania budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i
terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść
tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym
się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz
akceptację Inżyniera
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do
robót
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem
pobrania reprezentatywnych próbek

SPRZĘT
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.

TRANSPORT
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie
wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

WYKONYWANIE ROBÓT
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym
kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład
zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót
budowlanych).
Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć
następujące dokumenty budowy:
−

dziennik budowy,

−

księgę obmiarów,

−

protokołów odbiorów robót,

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inżyniera przysługuje także:
−

przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,

−

autorowi projektu,

−

osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa
wykonywania robót budowlanych

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.

KONTROLA JAKOŚCI
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
−

terminy i sposób prowadzenia robót,

−

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

−

wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę,

−

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

−

opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i
cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót,

− sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :
−

wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

−

przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich
jakości,

−

określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,

−

prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

−

wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
Inżynierem.

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników
badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

JEDNOSTKA OBMIARU
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów.
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem
ślepym.
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub
dołączone do niej w formie załącznika.

ODBIÓR
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości
technicznej .
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają.
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania,
wyszczególniony w harmonogramie robót.
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.
Dokumenty do odbioru robót
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:
−

Dokumentację projektową

−

Dziennik budowy i księgi obmiaru

−

Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych

−

Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru

−

Zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,

−

uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

−

datę rozpoczęcia i zakończenia robót

Tok postępowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót
komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.
W przypadku stwierdzenia usterek oraz odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne Inżynier ustali
zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym
terminie. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i
ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują
wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich czynności wymienionych w odpowiednich punktach SST dotyczących wykonania
poszczególnych elementów budowy
Płaci się za jednostki obmiarowe zgodne z poszczególnymi punktami SST wykonania poszczególnych
elementów. Cena jednostkowa wspólnych elementów dla wszystkich poszczególnych części SST obejmuje:
−

zakup i dostarczenie materiałów,

−

wykonanie robót zgodnie z poszczególnymi punktami SST,

−

uporządkowanie terenu po wykonaniu robót,

−

wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

−

oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,

−

wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z
Dokumentacją Projektową i SST.

B.01.01.01
1.

ŚCIANY DZIAŁOWE KARTONOWO GIPSOWE

WSTĘP
1.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem ścianek gipsowo-kartonowych.
1.2 Zakres robót objętych STT
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:
- montaż ścianek działowych kartonowo-gipsowych
2.

MATERIAŁY
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- ustawie z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016; z
późn. zm.)
- ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)
- ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późn.
zm.)
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Płyty kartonowo-gipsowe gr.12,5mm. Muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 79405.
Ruszt. Systemowe profile nośne oraz przyścienne.
Ścianki systemowe i kartonowo gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom norm.

3.

SPRZĘT
Należy użyć sprzętu pomocniczego odpowiedniego do wykonywanych prac. Ilość i rodzaj sprzętu
musi gwarantować sprawność prowadzenia robót.

4.

TRANSPORT
Transport materiałów należy przeprowadzić dowolnymi środkami transportu z zachowaniem
instrukcji transportu podanej przez producenta materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Konstrukcja –
5.1.1. Ścianki działowe g-k wykonać z profili stalowych Rigips: profile pionowe - słupki oraz profile
poziome. Maksymalny rozstaw słupków wynosi 60cm. Obwodowe połączenie ściany działowej z
konstrukcją budynku należy wykonać za pośrednictwem taśmy uszczelniającej o szerokości
odpowiednio:
50mm wykonanej z polietylenu spienionego gr. 3 i 4 mm lub z wełny mineralnej gr. co najmniej 10
mm przy użyciu łączników mechanicznych - kołki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, w
rozstawie nie przekraczającym 100cm. Okładzina ścian stanowi dwuwarstwowe poszycie z płyt
gipsowo – kartonowych GKF o grubości: 2x12,5. Płyty mocowane są do słupków profili CW

specjalnymi systemowymi wkrętami w maksymalnym rozstawie: dla pierwszej warstwy wynoszącym
75 cm, dla drugiej - zewnętrznej warstwy wynoszącym 25 cm, wkrętami TN 25 - dla pierwszej
warstwy i TN 35 - dla drugiej warstwy poszycia. Połączenia między płytami oraz połączenia narożne i
obwodowe powinny być szpachlowane masą szpachlową i taśmą spoinową. Przesunięcie złączy
poziomych między płytami w dwóch kolejnych warstwach musi wynosić min 40cm. Zastosowano
ścianki grubości 10,0 w pomieszczeniach WC.
5.1.2. Przy konstruowaniu otworów drzwiowych stosować profile usztywniające - „drzwiowe”
dopasowane do profilu ściennego (grubość blachy 2 mm)
5.1.3. Profilowe ścianki systemowe LTT z drzwiami . System profili bez izolacji termicznej wg
oddzielnej dokumentacji w systemie producenta o wysokim standardzie estetycznym i użytkowym.
Wypełnienie płytami o wysokiej jakości wykończenia powierzchni, anodowane i malowane lakierem
proszkowym w kolorze białym, szarym itp. Wg kolorystyki proponowanej w dokumentacji.
5.2 Prace wykończeniowe:
- na ściankach g-k należy wykonać szpachlowanie specjalną masą szpachlową. Między płytami na
wszystkich krawędziach zostawia się szczelinę o szerokości ˝ grubości płyty. Po oczyszczeniu płyty
wypełnia się je masą szpachlową do licowej powierzchni płyt. Po wyschnięciu nierówności
wyrównuje się masą szpachlową.
-Należy również wykonać zbrojenie spoin w narożach wewnętrznych. /taśmą z włókniny szklanej
wykonujemy zbrojenie połączeń ciętych, zbrojenia spoin w narożach nadaje cię najlepiej taśma
papierowa.
Spoiny ślizgowe należy stosować w miejscach połączeń z tynkiem mokrym.
-Ważnym elementem jest również zabezpieczenie i obróbka naroży zewnętrznych, przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania.
-Płyty Rigips układa się w pomieszczeniach suchych na podłożu poziomym. Płyty wielkoformatowe
przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłużną w kierunku poziomym.
-Za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty, tak by karton był przecięty następnie łamie się
rdzeń gipsowy, obcinając karton z drugiej strony.

5.3. Rodzaje zastosowanych elementów:

-

Ścianki grubości 10,0cm o pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej – 1 rząd słupków CW 50,
opłytowanie obustronne płytami GKF wodoodpornymi, rozstaw słupków 60 cm, wypełnienie wełną
mineralną o gęstości 45kg/m3 i grubości 10 cm
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do
wymaganego rozstawu elementów rusztu, mocowania do konstrukcji, równości powierzchni po
zamocowaniu płyt.

7.

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest dla:
- ścian jednowarstwowych działowych z płyt kartonowo-gipsowych na rusztach pojedynczych
pokrytych obustronnie – metr kwadratowy (m2)

8.

ODBIÓR ROBÓT
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Jeżeli wszystkie badania kontroli jakości robót
dadzą wynik dodatni wykonane ścianki należy uznać za zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji.
W przypadku, gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, ścianki należy uznać za niezgodne z normą i
w takim wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót analogiczną z obmiarem i oceną jakości
użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych .
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszystkie czynności wymienione w niniejszym
punkcie SST i konieczne do wykonania Robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
2) Ustawa z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016; z
późn. zm.)
3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)
4) Ustawa dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późn.
zm.)
5) Informator o montażu płyt karton-gips wydany przez BPB RIGIPS Polska –Stawiany Sp. z o.o.
Szarbków 73, 28-400 Pińczów
Normy: obowiązujące w kraju stosownie rodzaju robót, zastosowanych materiałów i wyrobów.
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej
inne normy, przepisy, katalogi systemowe

B.01.02.01

MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ

MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ
WSTĘP
Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z montażem stolarki budowlanej przy realizacji zadania j.w.. Specyfikacja Techniczna
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.2 Zakres robót
- montaż drzwi wewnętrznych
MATERIAŁY
- drzwi pełne płycinowe z otworami wentylacyjnymi wraz z ościeżnicą.

SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robót.
Transport
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).

uszkodzeniem

oraz

działaniem

Roboty budowlane
5.1 Zasady ogólne wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego
realizacją umowy.
5.2 Warunki przystąpienia do montażu stolarki
Montaż stolarki wykonać po ukończeniu budowy ścian z płyt g-k
5.3 Montaż stolarki budowlanej
Wymagania dotyczące montażu
Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby:
- przenosiła obciążenie własne oraz inne obciążenia występujące podczas użytkowania,
- luz miedzy otworem w ścianie, a drzwiami powinien pozwalać na zmianę wymiarów pod wpływem
temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod wpływem ruchu konstrukcji budynku,
- luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym izolacyjność cieplną,
przeciwwilgociową i akustyczną,

Sposób montażu stolarki budowlanej.
Montaż stolarki polega na:
- ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków lub specjalnych
poduszek montażowych,
- wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był jednakowy ze wszystkich
stron,
- trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych
- wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy,
- zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy uważać aby w czasie
mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się),
- uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie szczelina
powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz powinien być
wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy,
- wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny odprowadzać wodę na
odległość min. 3 cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić min. 5 %; parapety powyżej 3 m
długości powinny być łączone za pomocą profili dylatacyjnych),
- wykonaniu obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu okna w ościeżu, na
podkładzie z wyrównanej zaprawy lub kleju),
- wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub tworzywa –
który powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku ramy i ściany),

KONTROLA JAKOŚCI
1. Kontrola ościeży
Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w ścianie trójwarstwowej powinna
dochodzić do otworu okiennego. Ościeża muszą być oczyszczone i nie może na nich być kruchych
fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych zanieczyszczeń obcych.
2. Kontrola materiałów
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu
dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów przeznaczonych do jej montażu do
obrotu, oraz daty przydatności do użycia (dotyczy w szczególności materiałów do uszczelniania).
Stolarka budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe:
−

wytrzymałościowo-funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, sprawność działania
skrzydeł, sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydeł
oraz prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł

−

izolacyjności termicznej

−

izolacyjności akustycznej

−

antykorozyjne

−

dotyczących materiałów i elementów składowych

3. Kontrola w czasie prowadzenia prac
W czasie odbioru robót kontroli podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową
- zgodność ze specyfikacją techniczną
- jakość zastosowanych materiałów
- jakość montażu stolarki
- jakość połączenia ościeżnic z ościeżami

Połączenia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami powinny spełniać wymagania dotyczące:
- rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak dobrane, aby odchyłki
powstałe podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności, mocowania i połączenia pomiędzy
ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność stolarki oraz być odporne na wstrząsy i
uderzenia)
- szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda spływająca po ich
powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia)
- izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi)
- izolacyjności akustycznej
- korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję)
- higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, grzybów, itp., nie
wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów)
- własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć i odbarwiać)
- trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna odznaczać się
trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych)

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest dla:
- skrzydeł drzwiowych – metr kwadratowy (m2)
- ościeżnic drzwiowych – sztuka (szt)
8.

ODBIÓR
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacją projektową
Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają:
−

Jakość i sposób osadzenia ościeżnic

−

Uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w
innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.

SPOSÓB PŁATNOŚCI
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót analogiczną z obmiarem i oceną jakości użytych
materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych .
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszystkie czynności wymienione w niniejszym punkcie
SST i konieczne do wykonania Robót.

10.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
Normy i normatywy
PN-B-10085:2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział”
PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”
PN-B-10222:1998 „Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy”
PN-B-10201:1998 „Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne”
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”
PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania”
PN-EN 12211:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania”
PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja”
PN-EN 12210:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja”
PN-EN 12207:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja”
PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania”
PN-EN 13115:2002 „Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie i
siły operacyjne”
PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”
PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania”
PN-EN ISO 10077-1:2002 „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika
przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona”
PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna i drzwi
PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji
i ścian osłonowych”
PN-EN 107:2002 (U) „Metody badań okien - Badania mechaniczne”
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

B.01.03.01 ZABEZPIECZNIE STROPÓW W TECHNOLOGII FERMACEL
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych przy realizacji zadania j.w.. Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
1.2 Zakres robót
- zabezpieczenie stropów drewnianych od spodu i góry wg technologii f-my Farmacell.

2. MATERIAŁY
- wełna skalna
- łaty drewniane 50x30
- klej do spoin
- klej do elementów jastrychowych
- masa szpachlowa
- elementy jastrychowe 25x500x1500
- elementy jastrychowe 30x500x1500 w tym 10 mm pilśnia
- taśma dylatacyjna 10x50x1000/60
3. SPRZĘT
- wg zaleceń i technologii producenta

4. TRANSPORT
Wszystkie materiały powinny być transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio
zabezpieczone. Kartony należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Przygotowanie robót
- Sprawdzenie wymiarów pomieszczenia i ich zgodności z projektem.
- Wytyczenie płaszczyzny (płaszczyzn) poziomej i pionowej za pomocą poziomicy laserowej, na
wysokości ustalonej w projekcie.
5.2 Montaż zabezpieczeń stropów drewnianych
- Zgodnie z technologią podaną przez producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanego materiału z projektem,
oraz sprawdzeniu ułożenia profili względem siebie, ich równoległości, stanu połączeń profili oraz

poprawności ułożonych płyt. Szczególną uwagę należy zwrócić na płyty przycinane. Ich krawędzie
powinny być równo przycięte i pomalowane na kolor możliwie najbliższy kolorowi płyt. .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest dla:
- elementów zabezpieczenia stropów

-m2

8. ODBIÓR ROBÓT
Wykonywany na podstawie protokołu odbioru, udzielany przez jednostkę upoważnioną do
wykonywania odbiorów technicznych. Umożliwia się odbiór częściowy (np. tylko konstrukcji), lub
etapowo gotowych instalacji sufitów, w pewnej części (np. ze względu na dużą powierzchnię
robót).

9. SPOSÓB PŁATNOŚCI
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót analogiczną z obmiarem i oceną
jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań
kontrolnych .
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszystkie czynności wymienione w niniejszym
punkcie SST i konieczne do wykonania Robót.

10.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
Normy i normatywy
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa

2004 r.)

B.01.04.01

OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH ŚCIENNYCH

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych ściennych wewnątrz budynku
przy realizacji zadania j.w.. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze..

1.2 Zakres robót
- przygotowanie podłoża pod licowanie ścian
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej

2. MATERIAŁY
- preparat gruntujący
- gotowa zaprawa klejowa
- płytki okładzinowe ścienne
- zaprawa spoinująca

3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt:
a) Urządzenie do przycinania płytek
b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.

WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone
- roboty instalacyjne

- roboty budowlane wykończeniowe wraz z robotami posadzkowymi podłóg razem z cokolikiem
- należy sprawdzić prawidłowość powierzchni i krawędzi podłoża.
Przygotowanie podłoży
- Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome
płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być
wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem okładziny. Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także
sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i
poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny
podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze
spoinami podłogowymi. podłoże przeznaczone do układania okładziny z płytek powinny być
oczyszczone wg PN-70/B10100 p.3.3.2
Zakres robót
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w
jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po
rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki
nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej
przyklejeniu. Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. Płytek
kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Bezpośrednio po
ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki,
najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki
gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o
większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie
ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. Na krawędziach
zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i wykończeniowe PVC.
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W
narożnikach stosować elementy narożne systemowe.

6.

KONTROLA JAKOŚCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Należy przeprowadzić następujące badania:
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót
Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin.
Sprawdzenie tej prawidłowości należy przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu
wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z
dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku
poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego.

7.

JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostką obmiarową robót jest dla:
- przygotowania podłoża - metr kwadratowy (m2)
- licowania ścian płytkami – metr kwadratowy (m2)

8.

ODBIÓR ROBÓT
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:
- wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,
- krawędzie przecięcia się płaszczyzn,
- narożniki, styki z ościeżnicami.
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny
być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten
sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne
odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na
1m.
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne należy uznać za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą
okładzinę lub jej część należy uznać za niezgodną z normą PN-75/B-10121. Okładzinę taką należy
wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru. W tym przypadku
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i
przedstawić je do ponownego odbioru

.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za faktycznie wykonaną i odebraną ilośc robót analogiczną z obmiarem i oceną jakości
użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie pomiarów i badań kontrolnych
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszystkie czynności wymienione w niniejszej
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
- Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa
2004 r.).

B.01.05.01
1.

POKRYWANIE PODŁÓG

WSTĘP

1.1 Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem posadzek wewnątrz budynku podczas realizacji w.w zadania. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

1.2. Zakres robót
- gruntowanie podłoży poziomych
- wykonanie posadzek ceramicznych

2.

MATERIAŁY
- preparat gruntujący
- gotowa zaprawa klejowa
- płytki posadzkowe gresowe 30x30 cm
- zaprawa spoinująca

3.

SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie
sprzęt:
a) Urządzenie do przycinania płytek
b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

4.

TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.

WYKONANIE ROBÓT
Prawidłowość i dokładność wykonania robót
Przygotowanie podkładu – podkład pod posadzki powinien być trwały, nieodkształcalny, poziomy /lub ze
spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej. Podkłady cementowe nowe lub
naprawione powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 13318 Wykonanie podkładów powinno być odnotowane
w dzienniku budowy. Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed
przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2metrową łatę,
- sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i
spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości szczelin oraz
wysokości cokołów,
- sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, z których podkład
został wykonany, metodami nieniszczącymi.

Wykonanie posadzek
Do wykonywania posadzek można przystępować dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlanych i
instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjątkiem prac malarskich.
- posadzka powinna
niepełnowartościowych.

być

wykonana

starannie,

niedopuszczalne

jest

stosowanie

materiałów

- powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie powinno być większe niż 3 mm na długości 2 m.
– dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż +5 mm na
całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku.
– posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim związana.
– w miejscach przylegania posadzki do ściany należy wykonać cokoły.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie wykonania posadzek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.
Rodzaje badań:
- sprawdzenie materiałów – na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeniach,
atestach stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i
specyfikacji, normami.
- sprawdzenie wykonania podkładów – należy przeprowadzić na podstawie dokumentów stwierdzającymi
zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej.
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin

7.

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest dla:
- gruntowania podłoży - metr kwadratowy (m2)
- wykonania posadzek z płytek – metr kwadratowy (m2)

8.

ODBIÓR ROBÓT
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oględzin, wpisów do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacją projektową
Sprawdzenie przy odbiorze powinno obejmować:

1. wygląd zewnętrzny
2. równość i spoziomowanie powierzchni
3. przyleganie podkładu
4. grubość posadzki
5. szczeliny dylatacyjne.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za faktycznie wykonaną i odebraną ilośc robót analogiczną z obmiarem i oceną jakości użytych
materiałów i wykonanych robót na podstawie pomiarów i badań kontrolnych
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszystkie czynności wymienione w niniejszej specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN -88/B-06250 Beton zwykły
PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania
PN-ISO 13006 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie
PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni

B.01.06.01

1.

ROBOTY MALARSKIE

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich w w/w obiekcie.

- Zakres robót budowlanych
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi wykonanie wszystkich robót malarskich
wymaganych Dokumentacja Projektową.

- Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w
warunkach umowy.

- Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.

- Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
- Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są
wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

- Określenia podstawowe
- Emalia – barwiony lakier
- Farba – płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa
- Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych
- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników
w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi
- Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą – zawiesina pigmentów i obciążników
w spoiwie żywicznym , rozcieńczalne wodą
- Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, wypełniaczy
oraz środków pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji
- Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych,
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych produkowana w postaci suchych
mieszanek oraz past do zarobienia wodą.
- Lakier – przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny
- Podłoże malarskie – powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska
- Powłoka malarska – nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby

2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku –
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
Stosowane materiały
Farby – emulsyjne i akrylowe trzykrotnego malowania z barwnikami w kolorach intensywnych.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robót.
4.

TRANSPORT
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).

5.

WYKONANIE ROBÓT

o

Roboty budowlane

o

Zasady ogólne wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

o

Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych,
zamontowaniu stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające obróbce
po ułożeniu), ułożeniu podłóg drewnianych.

o

Przygotowanie podłoża
Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich
wilgotność nie powinna przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża.
Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiałem.

o

Wymagania stawiane robotom malarskim
Warunki prowadzenia
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C.
Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być
narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych
należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i
zanieczyszczenie farbą.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia.
Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.
Wymagania stawiane powłokom malarskim
Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć
jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie
powinna się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża.

− KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość
wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
Kontrola podłoży
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża
badaniom należy poddać:
Kontrola materiałów
Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na
sprawdzeniu:
− dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu
− terminów przydatności do użycia
− wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek
grudek, skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche
mieszanki nie powinny być zbrylone)
Kontrola w czasie wykonywania robót
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją
techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną.
Kontrola w czasie odbioru robót
Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza
w czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %.
W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową
− zgodność ze specyfikacją techniczną
− jakość zastosowanych materiałów
− jakość powłok malarskich
− wygląd zewnętrzny
− barwa i połysk
− odporność na wycieranie
− odporność na zmywanie
− przyczepność

− OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiaru
−

komplet (kpl.) robót związanych z wykonaniem robót malarskich , wg poniższych zasad obmiaru.
Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
•

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inżyniera.
•

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także
przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających
zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
•

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
•

Zasady obmiaru robót malarskich
2

Roboty malarskie obmierza się w m lub mb.
Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury.
Wysokość ścian liczy się od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się w świetle ścian surowych.
Przy wewnętrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy się malowanie powierzchni z
potrąceniem wszelkich otworów. Potrącone otwory należy liczyć w świetle muru. Powierzchnie
ościeży i naroży otworów należy doliczyć do ogólnej powierzchni ścian i sufitów.
Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się wg rzeczywistego wymiaru,
z potrąceniem wszelkich otworów.
Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gładkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych i innych; liczy się powierzchnie rzeczywiście pomalowane z potrąceniem miejsc nie
malowanych.
Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, ścianek płycinowych itp. przyjmuje się jako
powierzchnię malowaną wymiary futryny w świetle pomnożone przez następujące współczynniki.
dla okien:
− skrzydła okienne letnie malowane obustronnie x 0,75
− skrzydła okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75

− futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50
− blejtramy zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75
− podokienniki x 0,25
dla drzwi:
− drzwi malowane z jednej strony x 1,00
− drzwi malowane obustronnie x 2,00
− futryny same x 0,25
− futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25
− blejtram x 0,50
− zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75
− jednostronna opaska futrynowa x 0,25
− obustronna opaska futrynowa x 0,50
Powierzchnie wyłogów drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy się we właściwych
granicach malowania. Kwadratury szyb nie potrąca się z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o
wybitnie drobnym szczeblinowaniu poniżej 0,04 m2 zwiększa się o 25 % za trudności roboty.
Cokoły naścienne i listwy podłogowe mierzy się wg rzeczywistej długości, listwy do 15 cm
metrach bieżących, cokoły ponad 15 cm szerokości – w metrach kwadratowych.
szerokości – w
Malowanie obustronne żelaznych krat, balustrad ażurowych żelaznych, balustrad drewnianych, jak
również wszelkich siatek oblicza się jako jedną pełną powierzchnię. Powierzchnie bram żelaznych
pełnych lub części przyjmuje się jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z
poręczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje się jako
dwie powierzchnie, licząc od górnej krawędzi poręczy, słupków, policzków kamiennych i z balustrad
żelaznych liczy się części żelazne ażurowe jak balustrady żelazne.
Malowanie konstrukcji metalowych zewnętrznych i wewnętrznych liczy się w metrach kwadratowych
w rozwinięciu.
O ile konstrukcja metalowa tworzy większe powierzchnie ażurowe połączone poprzecznymi
wiązaniami, jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje się sposób mierzenia jak przy balustradach
żelaznych.

− ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części
robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają podłoża (podłoża powinny być
przygotowane zgodnie z w/w warunkami oraz poddane badaniu zgodnie w/w warunkami niniejszej
specyfikacji).
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.
Odbiór ostateczny robót
Zasady ogólne
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie
zarządzającego realizacją umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną.
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według
wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymagane prawem,
normami i sztuką budowlaną.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

− PŁATNOŚĆ
Sposób płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane na podstawie norm, przepisów
i sztuki budowlanej.
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót analogiczną z obmiarem i oceną jakości
użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych .
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszystkie czynności wymienione w niniejszym
punkcie SST i konieczne do wykonania Robót, tj. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytków i transportu na plac budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie
pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementów),
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).

− PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
Normy i normatywy
PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”
PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków”
PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania”
PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne
ściany i sufity. Klasyfikacja”
PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”
PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe”
PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz”
PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe”
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z prowadzonymi robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w
trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi
zmianami

−
−
−

−

−

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym
(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
Inne dokumenty i opracowania:
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004
r.)

