PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT BARBARA MARIA ROMANOWSKA
Adres korespond. 91-129 Łódź ul. Traktorowa 22 m 87/E. Tel 502 554 187
Biuro - Łódź ul Zachodnia 97, Mail - barbaramariamichalska@gmail.com

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH.
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ŁAZIENEK NA ODDZIALE OTOLARYNGOLOGII
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU
ZAMAWIAJĄCY
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU
ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz.
Nr działek : 483/8, 483/9, 483/10, 483.

Autor opracowania : mgr inż. arch. Barbara Maria Romanowska
Łódź – maj 2017r.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ KOD CPV: 453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
OPIS I ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.
SZCZEGÓŁOWA ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI.
1. WYMAGANIA OGÓLNE
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ROZBIÓRKI
3. TYNKI. OKŁADZINY ŚCIENNE
4. ROBOTY MALARSKIE
5. POSADZKI
6. STOLARKA DRZWIOWA
7. ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1
OPIS I ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy
łazienek oraz dwóch przylegających pomieszczeń Oddziału Otolaryngologii.
PODSTAWĘ OPRACOWANIA - stanowi projekt przebudowy całego oddziału
otolaryngologii.
Przebudowa łazienek stanowi 1 etap realizacji.
ZAKRES OPRACOWANIA obejmuje przebudowę łazienek oddziałowych oznaczonych na
projekcie przebudowy – nr 5,6,8,9 oraz przylegających pomieszczeń: nr 11- pomieszczenie
administracji docelowo przeznaczone na salę łóżkowa oraz pomieszczenie nr 12projektowane jako brudownik.
Powierzchnia opracowania – obejmuje 36,50m2
Zakres opracowania obejmuje : pomieszczenia oddziału na parterze, kondygnację piwnic
co jest związane z przebiegiem instalacji wody i kanalizacji, oraz elementy ściany
zewnętrznej i dachu związane z prowadzeniem kanałów wentylacji mechanicznej.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
B-00. 00. 00 - WYMAGANIA OGÓLNE.
1. WSTĘP.
Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji robót i ich rozliczania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
1.1.
Zakres robót ujętych w S.T.
Specyfikacja Techniczna obejmuje prace związane z realizacją następujących robót:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

WYMAGANIA OGÓLNE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ROZBIÓRKI
TYNKI. OKŁADZINY ŚCIENNE
ROBOTY MALARSKIE
POSADZKI
STOLARKA DRZWIOWA
ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1.2.
Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej S.T. są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi
w Projekcie Technicznym.
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość użytych materiałów i ich zgodność z Dokumentacją
Techniczną, S.T. i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren realizacji inwestycji.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przekazany teren do chwili końcowego odbioru robót.
2.2.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Dokumentacja projektowa, ST i dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowią załączniki do umowy.
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 projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to te materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
2.3.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż
do ich ostatecznego zakończenia i odbioru.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, jak:
wygrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i inne środki do ochrony
robót, wygody społeczności szpitalnej i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę.
2.4.
Ochrona środowiska w czasie robót.
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony
środowiska .W czasie prowadzenia budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy stosownie
do norm ochrony środowiska podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej.
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację magazynów, składowisk, dróg
dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem.
Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami i zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
2.5.
Ochrona własności .
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na oddziale szpitalnym.
2.6.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. Stosować się do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz).
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne, zabezpieczające oraz sprzęt i
odpowiednią odzież ochronną. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
2.7.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób związane są z prowadzonymi robotami.
3. MATERIAŁY.
3.1.
Źródła uzyskania materiałów.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania i
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła spełniają wymagania w czasie postępu robót.
Poszczególne materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
3.2.
Przechowywanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do
robót, były składowane właściwie i zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
4. SPRZĘT.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót Ma być sprawny i ma spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
stosowania.
5. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lub dojazdach do budowy.
6. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umowa, za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za obsługę geodezyjną
przy wykonywaniu robót. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu lub
wykonaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.
6.1. Zasady kontroli jakości robót.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową. Badania i pomiar będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Po wykonaniu pomiaru lub badań Wykonawca przedstawi wyniki na piśmie do akceptacji przez
Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru może prowadzić badania i pobierać próbki niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań lub pomiarów, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań albo pomiarów
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.2. Certyfikaty, deklaracje.
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak
bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi w
Polskich Normach, aprobatach technicznych lub przepisów i informacji o ich istnieniu (wykazie
wyrobów) zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98).
Jeżeli materiały nie spełniają powyższych wymagań, będą odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy.
Notatki służbowe.
7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.
Błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości robót są podane w odpowiednich KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru
winny odpowiadać jednostkom określonym w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT.
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi końcowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
9. PŁATNOŚCI.
Płatności, ich sposoby i terminy zostaną określone w umowie sporządzonej między Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami ‘Prawo budowlane’ (Dz. U. Z 2000r. nr
106 poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy i
tablicy informacyjnej (Dz. U. Z 2000r. nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2002r. nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 48 poz. 401).
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-01. 00. 00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ROZBIÓRKI.
1. WSTĘP.
1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych.
1.2.
Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, w tym robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST.
B.01.01.00 – Rozbiórki.
B.01.01.01 – Rozbiórki w obiektach kubaturowych.
1.4.
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY.
Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.
3. SPRZĘT.
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. TRANSPORT.
Transport materiałów z rozbiórki dopuszczonymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed
spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren wygrodzić, zabezpieczyć i oznakować zgodnie z
wymogami bhp, zdemontować istniejące uzbrojenie i zasilanie.
5.2. Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.2.1. Rozbiórki w obiektach kubaturowych.
- Ścianki działowe, wykucia, rozbiórki posadzek wykonać ręcznie lub mechanicznie. Materiały odnieść lub
odwieźć na miejsce składowania.
- Elementy stolarki i ślusarki jeśli zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z
otworów, oczyścić i składować.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-11. 00. 00 - TYNKI. OKŁADZINY ŚCIENNE.
1. WSTĘP.
1.1.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o odbioru tynków
wewnętrznych.
1.2.
Zastosowanie SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST.
Roboty, których tyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego zakresu:
B.11.01.00 Tynki wewnętrzne
B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
B.11.01.02 Suche tynki
B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne
1.4.
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zaprawy można stosować wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, zawierających tłuszcze organ i oleje.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:- nie
zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm, piasek średnioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm,
2.2.2. Do spodnich warstw tynku stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0.5
mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skład zaprawy winny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3
godzin. Do zapraw stosować piasek kopalniany lub rzeczny.
Do zaprawy cementowo-wapiennej stosować cement portlandzki 35 z dodatkiem żużla lub popiołów.
Do zaprawy cementowo-wapiennej stosować wapno suchogaszone (hydratyzowane).
Skład zaprawy dobierać doświadczalnie zależnie od wymaganej marki zaprawy.
2.4. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:
Barwa wg wzorca producenta. Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10.0 Mpa.
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C.
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Stopień białości dla płytek białych przy filtrze niebieskim, nie mniej niż:
- gatunek I
80%, - gatunek II 75%.
2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego.
W niniejszej specyfikacji nie są uwzględniane.
2.6. Materiały do suchych tynków.
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
2.6.3. Łaty i łączniki metalowe wg instrukcji producenta.
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 st. C.
5.2. Przygotowanie podłoży.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoży należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lub przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy
cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Płyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.
7. ODBIÓR ROBÓT.
1. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od
jego wykonania , należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
2. Odbiór tynków.
2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną.
2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie
więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pleśni itp.,
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
2.4. Odbiór suchych tynków.
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-15. 00. 00 - ROBOTY MALARSKIE.
1. WSTĘP.
1.1.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2.
Zastosowanie SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST.
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynność umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót malarskich w obiekcie.
W skład robót wchodzą:
B.15.02.00 Malowanie tynków
1.4.
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY.
2.1. Woda.
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.
2.2. Farby budowlane gotowe.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.1. Farby emulsyjne.
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.2. Farby akrylowe i silikonowe.
Wymagania dla farb:
lepkość umowna: min 60,
gęstość: max. 1.6 g/cm3,
zawartość substancji lotnych w % masy: max. 45%,
roztarcie pigmentów: max. 90m,
czas schnięcia powłoki w temp. +20 st.C i wilgotności względnej powietrza 65% do
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia: max. 2 godziny.
Wymagania dla powłok:
wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
grubość – 100-120 mikronów,
przyczepność do podłoża: 1 stopień,
elastyczność: zgięta powłoka nie wykazuje 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
spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temp. Min. +5 st.C.
2.3. Środki gruntujące.
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chłonnych podłożach stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej lub innego środka gruntującego dopuszczonego do stosowania.
3. SPRZĘT.
Roboty wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub urządzeń natryskowych.
4. WYKONANIE ROBÓT.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 st.C. W okresie zimowym
pomieszczenia ogrzewać.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: całkowitym ukończeniu robót
instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót
elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i na ścianach.
4.1. Przygotowanie podłoży.
4.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być, naprawione przez
wypełnienie ubytków. Powierzchnie winny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów,
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą.
4.1.2.Powierzchnie metalowe powinny być odtłuszczone, oczyszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
4.2. Gruntowanie.
4.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
4.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
4.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby
podkładowe.
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4.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką
epoksydową.
4.3. Wykonanie powłok malarskich.
4.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
4.3.2.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla.
4.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmian odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach.
5. KONTROLA JAKOŚCI.
5.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie czystości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża lub warstwy poprzedniej,
sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
5.2. Roboty malarskie.
5.2.1. 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.
5.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze nie niższej niż +5°C
przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65%.
5.2.3. Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowania i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
5.2. Odbiór podłoża.
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią
szpachlówką. Jeżeli odbiór podłożą odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.
5.3. 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, 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 polegającym 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 zwilżeniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-12. 00. 00 - POSADZKI.
1. WSTĘP.
1.1.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o odbioru posadzek.
1.2.
Zastosowanie SST.
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SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których tyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza , wykonana z zaprawy cementowej marki 12 Mpa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i
wypełnieniem szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.00 Posadzki właściwe.
B.12.02.08 Wykładzina rulonowa zwykła , antypoślizgowa z cokołami przyściennymi, wyoblonymi
(wywiniętymi na ścianę) z materiałów wysokiej jakości.
1.4.
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zaprawy można stosować wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, zawierających tłuszcze organ i oleje.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać
domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm,
piasek średnioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm,
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Wymagania podstawowe.
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza: na ściskanie – 12
Mpa, na zginanie – 3 Mpa.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
*Podkład cementowy winien być zdylatowany, oddzielony od stałych elementów pionowych budynku.
W podkładzie winny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych w ciągu 3 dni nie powinna być niższa niż
+5°C.
Zaprawę przygotowywać mechanicznie. Zaprawa winna mieć konsystencję gęstą, 5-7 cm zanurzenia stożka
pomiarowego.
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi, z
zastosowaniem mechanicznego lub ręcznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład
musi mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę zgodną z ustalonymi spadkami. Powierzchnia podkładu
sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów
niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład winien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez okrycie folią albo
spryskiwanie wodą.
Podkłady izolować termicznie i przeciwwodnie wg dokumentacji technicznej.
5.2. Wykonywanie posadzek rulonowych.
Do wykonania posadzek rulonowych z wykładzin można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych
stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzaniem prób ciśnieniowych.
Przygotowanie podłoży:
*Podłoże posiadające uszkodzenia winno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementową *Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane środkiem
gruntującym.
*Temperatura powietrza nie niższa niż +15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonaniem robót, w trakcie wykonywania ora w okresie wysychania kleju.
*Wykładziny rulonowe i kleje dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24
godziny przed układaniem.
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*Na 24 godziny przed przyklejeniem wykładzina winna być rozwinięta i pocięta na arkusze.
*Arkusze kleić przy użyciu klejów zalecanych przez producenta oraz podawanych w obowiązujących
instrukcja technologicznych *Arkusze przyklejać całą powierzchnią do podłoża. Arkusze układać
szczelnie. Dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0.5 mm. Spoiny między
arkuszami powinny tworzyć linię prostą. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż
1 mm/m i 5 mm na całej długości w pomieszczeniu.
Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wywinąć na ściany, tworząc cokolik dokładnie przyklejony na
całej długości do podłoża i dokładnie dopasowany w narożach wklęsłych i wypukłych.
7. ODBIÓR ROBÓT.
- Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie stosować materiałów przeterminowanych.
- Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości spoin
– za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie wykonać oceną wzrokową i drutem jak wyżej.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-13. 00. 00 - STOLARKA, DRZWI.
1. WSTĘP.
1.1.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i
okiennej.
1.2.
Zastosowanie SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynność umożliwiające i mające na celu wykonanie
montażu stolarki drzwiowej i okiennej. W skład robót wchodzą: B.13.01.00 Drzwi.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami
2.1. Stolarka drzwiowa fabrycznie wykończona o konstrukcji wzmocnionej, podwyższonej izolacyjności z
odbojami i tzw. kopaczem.
2.2. Składowanie elementów.
Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Wyroby układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1
m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Insp. nadzoru.
4. TRANSPORT.
Każda partia winna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym.
Elementy należy zabezpieczyć na czas transportu przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy przewozić przy pomocy jednostek kontenerowych i palet.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki sprawdzić ościeża. Ościeża oczyścić, ewentualnie naprawić.
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.
5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowej.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.08.00.00.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu.
Ościeżnicę zabezpieczyć przed korozją od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą i murem wypełnić
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć a wrota zamknąć i sprawdzić luzy.
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6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
sprawdzenie zgodności wymiarów,
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka,
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
SZCZEGÓŁOWE SECYFIKACJE TECHNICZNE
B 05.00.00. ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych .
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
ścianek gipsowo - kartonowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne.
Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych winno być zlecone
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i
gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do
robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na
nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 1.5
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały :
• Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotności względnej do 70,0 %
• Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia
zmniejszone wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do
zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności
względnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sanitarne
• Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do
pomieszczeń wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do stosowania
w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70,0%
• Płyta gipsowo – kartonowa „woda - ogień” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku wymagań
ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności
• Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość elementów
od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronną warstwą cynku. Profile posiadają
specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
• Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm , długość
elementów – 4,0 m wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
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• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń
• Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubości
50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek
• Elementy mocujące typu El i ES 3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.2.Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
4.2.Transport
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty
dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych,
suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów,
układanych jeden na drugim.
5. Wykonywanie robót
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN86/6743-02.
5.4. Opis ogólny.
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja
zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną
okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z
kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych
pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7
do 2,8 kg (w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U”
mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych.
Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia
właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa
spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili
„C”. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile
„C” nie są trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje
się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo.
Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości
mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu
odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między
płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między
płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod
malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych
wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineralną
6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2.Kontrola jakości
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):
- płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć
- karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał
się nie powodując odklejania się od rdzenia
- sprawdzenie wymiarów – odchyłki:
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony
- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu
prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu
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powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w
poniższej tabeli: odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej
odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego
w dokumentacji pionowego poziomego nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej
niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 nie większe niż 1,5 mm/1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm
w pomieszczeniach nie większe niż 2 mm/1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni
nie większe niż 2 mm m do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m
wysokości ograniczonej ścianami, belkami, itp.
8. Odbiór robót
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu
elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem
kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem
ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być
dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
8.3. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
– atestację dostarczonych elementów,
– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm,
przesunięcie w poziomie ±3 mm),
– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne
znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.
9. Przepisy związane
• Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02
• Aprobata Techniczna ITB wyrobów.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I –
Budownictwo ogólne Wydawnictwo ARKADY 1990
• PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”
• PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych – wymagania.
• Odporność ogniowa ścian – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian
działowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW wydana przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Badań Ogniowych
• Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian suchej zabudowy wnętrz z
wykorzystaniem płyt gipsowo – kartonowych NL – 1617,01 wydane przez Zakład Lekkich
Przegród i Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
• Wyniki badań akustycznych – Badania izolacyjności akustycznej lekkich ścian
szkieletowych NR NA – 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez I.T.B w Warszawie.

