
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  RO BÓT 
 
PROJEKT :  Przebudowa pracowni żywienia i usług gastronomicznych  
                    w Zespole Szkół Centrum Kształc enia Rolniczego im. Bolesława  
                    Chrobrego w Chrobrzu – Aktualiz acja projektu 
 
1. TYNKI 
     1.1.   Wstęp 
              Przedmiot i zakres specyfikacji 
              Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót  
              tynkarskich dla zadania pn.: „Przebudowa pracowni żywienia i usług  
              gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  
              Bolesława Chrobrego w Chrobrzu – Aktualizacja projektu”. 
 
     1.2.   Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
              45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
              45410000-4  Tynkowanie 
 

      ROBOTY TYNKARSKIE 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 00.01 – Wymagania ogólne. 

      - Roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - wszystkie prace budowlane  
        związane z wykonaniem tynków zwykłych zgodnie z ustaleniami projektowymi. 
      - Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają  
        dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych tynków. 
      - Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład na który nakłada  
        sie masę tynkarska. 
      - Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalna  
        substancja suchej mieszanki tynkarskiej. 
      - Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy,  
        domieszek lub dodatków modyfikujących przygotowana fabrycznie lub na placu  
        budowy. 
      - Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub  
        wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nieprzekraczającej  
        8 mm, stanowiąca powlokę ochronną, wyrównawczą i dekoracyjną. 
      - Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska  
        przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do  
        rodzaju mieszanki. 
 

Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów i materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 
 -  Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach. 
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 -  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 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 
         -  przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów  
            mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy  
            cementu 
         -  do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw  
            wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być  
            drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
      -  Gips szpachlowy powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej  
         i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
         -  Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej  
            masy) – nie mniej niż 5 MPa 
         -  Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej ni8 2% masy  
            spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0% 
         -  Początek wiązania po 30-60 min. 
 
         - Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu  
           Vicata – nie więcej ni8 0,5 g 
         - Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać  
           odchyleń od wymagań normy 
      -  Woda zarobowa, która powinna spełniać wymagania podane w normie 
      -  Podkładowa masa tynkarska 
      -  Siatka z włókna szklanego 
      -  Sucha mieszanka tynkarska 
      -  Tynk dekoracyjny 
 

Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
 -  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  
    projektowej i specyfikacji technicznej 
 -  są właściwie oznakowane i opakowane 

      -  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami  
         odniesienia  
      -  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  
         powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie  
         przygotowanych mieszanek tynkarskich - karty katalogowe wyrobów lub firmowe  
         wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych 
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do  
dziennika budowy. 
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Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być  
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie  
i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane  
w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach 
(zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych,  
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np.  
w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 
 
Wymagania dotycz ące wykonania robót tynkarskich  
Tynki cementowo- wapienne 
Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 ºC i pod warunkiem,  
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 ºC.W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane woda. 
 
Zakres robót przygotowawczych 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od 
rodzaju podłoża: 

      - W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość  
        10-15 mm. 
      - Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz  
        usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych 
      - Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć woda 
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Zakres robót zasadniczych 
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
-  Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ,  
   które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych  
   gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główka gwoździ.  
   Następnie miedzy plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo  
   z powierzchnia placków. Pasy te spełniają role prowadnic przy narzucaniu  
   i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać  
   prowadnice drewniane lub stalowe. 
-  Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości  
   nie przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy  
   cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia  
   stożka. 

      - Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim  
        stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15  
        mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po  
        naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach  
        wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
      - Wykonania gładzi. Gładź wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem  
        odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być  
        bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca sie ręcznie  
        i rozprowadza paca. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub  
        z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy  
        zwilżyć tynk, skrapiając go woda za pomocą pędzla. 
           W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na  
        ostro, w przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna  
        być niższa niż na obrzutkę. 

   W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią,     
   swobodną cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy  
   zapewnić temperaturę powyżej + 5 ºC. Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14  
   dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnie tynku  
   poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami  
   ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia  
   tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym  
   przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
 
Gładź gipsowa  

      - Gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność  
        względna powietrza jest większa niż 75%. 
      - Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien  
        odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej. 
      - Technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta. 
      - Każdorazowo należy przygotować taka ilość zaprawy, która może być całkowicie  
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        zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30 min. 
      - Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać  
        gipsu; w przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie może być użyty do użycia, należy  
        go usunąć. 
      - Niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani  
        przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze  
        stwardniałego już gipsu. 
      - Zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pace stalową lub  
        winidurową, a następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do  
        podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu. 
      - Na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb  
        pomieszczenia. 
      - Pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być dobrze  
        wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie  
        powinna być niższa niż +5°C, ani nie wy ższa ni8 +18°C. 
      - Niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących  
        wad i usterek: 
         - prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku  
           zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stała, nie mogą również  
           występować wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne  
           są pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi. 

 
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 
Należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 
stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
Na podłoże (ściany ocieplone styropianem) nanieść warstwę tynku cienkowarstwo- 
wego i poddać jego powierzchnie obróbce zgodnie z wymogami producenta systemu. 
Prace należy prowadzić w temperaturze nie ni8szej ni8 5 ºC i nie wyższej ni8 25 ºC 
zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie 
wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli 
jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w ciągu 24 h. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

      1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 
      2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem  
          robót 

3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. Normy 
5. Aprobaty techniczne 
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
Najważniejsze normy i dokumenty: 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny  
i określania 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych 
PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych (Zmiana Az1)  
PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Cześć 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  RO BÓT 
 
PROJEKT :  Przebudowa pracowni żywienia i usług gastronomicznych  
                    w Zespole Szkół Centrum Kształc enia Rolniczego im. Bolesława  
                    Chrobrego w Chrobrzu – Aktualiz acja projektu 
 
2. OKŁADZINY 
    2.1.  Wstęp 
            Przedmiot i zakres specyfikacji 
            Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót  
            okładyinowzch dla zadania pn.: „Przebudowa pracowni żywienia i usług  
            gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  
            Bolesława Chrobrego w Chrobrzu – Aktualizacja projektu”. 
   2.2.   Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

        45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
        45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

             45431000-7 Kładzenie płytek 
 

   Okładziny ścienne 
   Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej  
   specyfikacji są: 
    - listwy narożnikowe z PCV 
    - płytki ceramiczne ścienne 
    - zaprawa klejąca 
    - zaprawa spoinująca 
    Płytki ceramiczne i akcesoria musza być dostarczone w najwyższej kategorii  
    jakości producenta. 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
    i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe  
    składowanie i wbudowanie. 
 

   Wymagania dotycz ące wykonania robót okładzinowych 
   Okładziny z płytek ceramicznych 
   Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu     
   surowego budynku. 
   Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót     
   instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także    
   innych robót, których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby spowodować    
   uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 
   Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ˚C i nie    
   powinna przekraczać +25 ˚C. Temperaturę te należy zapewnić na co najmniej kilka    
   dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy  
   klejowej – przez okres co najmniej 5 dni 
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   Przy wykonywaniu okładzin ścian z płytek należy stosować normę - PN-75/B-10121  
   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
   Wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
    - sprawdzenie podłoży, 
    - ułożenie płytek na klej, 
    - spoinowanie płytek, 
    - oczyszczenie płytek, 
   Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być     
   zgodna z PN/B –10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza ni0 0,5 MPa. 
   Przed przystąpieniem do wykładania płytkami powierzchni ścian należy sprawdzić    
   jakość podłoża zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 
   Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania   
   izolacji, usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.  
   Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować   
   fuga silikonową. 
   Płytki należy rozmieszczać 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. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej 
zaprawie klejowej; warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować 
profile narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki 
tak, aby licował z płytka w obu kierunkach. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane  
w jednym cyklu technologicznym. 
Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem. 
W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie 
kleje zalecane dla danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków 
technicznych ich stosowania. 
Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. 
Materiał okładzinowy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego 
cyklu produkcyjnego. 
Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od 
podłoża, a także ujawniać na powierzchni defektów podłoża. 
 

Zakres robót zasadniczych 
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą 
zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnie, aby płytki mogły być 
naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę  
i docisnąć ja do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych 
miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. 
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Płaszczyzna okładziny powinna być 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 
sie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. 
Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych gąbek  
o większych porach lub pacy z gąbka. W końcowym etapie prac należy stosować 
odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścic 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 płytka w obu kierunkach. W narożnikach stosować 
elementy narożne systemowe. 
 

    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
     Dokumentacją odniesienia jest: 
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 
     1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz  
         z harmonogramem robót 
     2. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
     3. Normy 
     4. Aprobaty techniczne 
     5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania  
         inwestycji. 
     Najważniejsze normy i dokumenty: 
     PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,  
     charakterystyki i znakowanie 
     PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki  
     odbioru 
     PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.  
     Wymagania i badania przy odbiorze. 
     PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów  
     i sprawdzanie jakości powierzchni. 
     PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na  
     uderzenie metodą pomiaru współczynnika odbicia 
     PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na  
     wgłębne ścieranie płytek nie szkliwionych 
     PN-EN-12058:2004 Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. 
     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.   
     Budownictwo ogólne Tom I. Cześć 1-4. Warszawa 1990. 
     Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
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     Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie  
     zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem  
     polskim. 
     Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest  
     zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych  
     w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  RO BÓT 
 
PROJEKT :  Przebudowa pracowni żywienia i usług gastronomicznych  
                    w Zespole Szkół Centrum Kształc enia Rolniczego im. Bolesława  
                    Chrobrego w Chrobrzu – Aktualiz acja projektu 
 
3. ROBOTY MALARSKIE 
    3.1.  Wstęp 
            Przedmiot i zakres specyfikacji 
            Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót  
            malarskich dla zadania pn.: „Przebudowa pracowni żywienia i usług  
            gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  
            Bolesława Chrobrego w Chrobrzu – Aktualizacja projektu”. 
    3.2.  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
            45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
            45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
            45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
 
Roboty malarskie 
Określenia podstawowe 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) 
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na 
której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona  
i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcieńczalne, przygotowane na 
spoiwie dyspersyjnym, które stanowi trwała zawiesina rozproszonych w wodzie 
cząsteczek polimerów i kopolimerów. 
Farby akrylowe - spoiwem jest żywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą gładką 
powlokę. Dobrze też przepuszczają parę wodna, wiec umożliwiają "oddychanie" 
ścian. Pomalowaną nimi powierzchnie można wielokrotnie zmywać. 
Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą gładką powłokę, 
przepuszczalną dla pary wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni 
słonecznych - pomalowana nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka 
lat. 
 
Wymagania dotycz ące transportu i składowania 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   Strona | 12 

Tynki – ST 01.06 

   

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach  
i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek,  
w opakowaniach papierowych zaleca sie używać samochodów zamkniętych do 
przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pąkować, składować i transportować zgodnie z wymaga- 
niami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie  
i transport". 
 
Wymagania dotycz ące wykonywania robót malarskich 
Zalecenia ogólne 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu 
tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować 
zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. 
Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte,  
a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych 
lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki 
powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 
wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami 
emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie 
większa niż 3% masy. 
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót 
instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. 
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, 
ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry  
i dróg oddechowych. 
 
Zakres robót przygotowawczych 
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Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek 
zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnie 
odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 
 
Zakres robót zasadniczych 
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcja producenta farby. 
Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. 
Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 
2.  Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem  
     robót 
3.  Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4.  Normy 
5.  Aprobaty techniczne 
6.  Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
Najważniejsze normy i dokumenty: 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
Instrukcje producentów 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  RO BÓT 
 
PROJEKT:  Przebudowa pracowni żywienia i usług gastronomicznych  
                    w Zespole Szkół Centrum Kształc enia Rolniczego im. Bolesława  
                    Chrobrego w Chrobrzu – Aktualiz acja projektu  
 
4.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
    1.  Wstęp 
         Przedmiot i zakres specyfikacji 
         Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót  
         dot. stolarki okiennej dla zadania pn.: „Przebudowa pracowni żywienia  
         i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
         im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu – Aktualizacja projektu”. 
    2.  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
         45421000-4  Stolarka okienna. 
 
    WSTĘP  
     1.  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne  
          dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wymiany  
          stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania pn.: „Przebudowa pracowni  
          żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia  
          Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu – Aktualizacja projektu”. 
     2.  Zakres stosowania specyfikacji. Postanowienia niniejszej specyfikacji  
          technicznej, jak również specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
          stanowią załączniki do umowy, a wymagania zawarte w każdym z w/w  
          dokumentów są dla Wykonawcy na równi obowiązujące.  
     3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. Zakres robót objętych  
          niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki okiennej  
          - rozebrać wewnętrzny parapet,  
          - zdjąć skrzydła okienne,  
          - zdemontować ościeżnice,  
          - przygotować otwór do montażu nowego okna,  
          - sprawdzić wymiary otworu,  
          - założyć na ościeżnicę systemowe kotwy przewidziane przez producenta  
            okna, obsadzić ościeżnicę w otworze założyć podpórki i dokonać  
            dokładnego ustawienia w poziomie i pionie,  
          - osadzić kołki mocujące kotwy,  
          - założyć skrzydła i sprawdzić ustawienie okna w poziomie i pionie,  
          - uszczelnić osadzenie ościeżnicy pianką poliuretanową montażową,  
          - wykonać tynki uzupełniające kat. III z zaprawy cem-wap. na ościeżach  
            po uprzednim ich obmurowaniu (otwory po oknach skrzynkowych).  
          - wykonać montaż parapetów wewnętrznych  
          - zutylizować materiały z rozbiórki. 
     4. Określenia podstawowe.  
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         Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi  
         normami oraz z definicjami podanymi STWiOR „Wymagania ogólne”.  
          1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien i drzwi. Należy przez to  
              rozumieć wszystkie roboty związane z demontażem starych okien  
              i drzwi zewnętrznych oraz z przygotowaniem otworów, montażem  
              nowej stolarki, wykończeniem oraz innymi pracami dodatkowymi  
              związanymi z ich wymianą.  
          2. Ogólne wymagania dotyczące robót. Przy robotach związanych  
              z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta  
              tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania  
              i montażu, etc. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  
              wykonania oraz zachowanie zgodności z dokumentacją projektową,  
              poleceniami Inspektora nadzoru oraz specyfikacjami technicznymi.  
 
     MATERIAŁY  
     1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Wszystkie użyte do wymiany  
         stolarki materiały muszą mieć odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.  
     2. Wymagania dotyczące stolarki otworowej. Wymagania dotyczące stolarki  
         otworowej drewnianej określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje  
         techniczne. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji  
         dokumenty potwierdzające, że materiały spełniają warunki określone w art. 10  
         ustawy Prawo budowlane.  
     3. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej  
         w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna  
         budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między  
         innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed  
         hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród  
         w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.  
         Wymagania”.  
     4. Zastosowane materiały: 
          - zaprawa cementowa, 
          - wapienna, 
          - pianka montażowa,  
          - gips budowlany szpachlowy, 
          - silikon,  
          - elementy do montażu okien,  
          - kotwy,  
          - kołki rozporowe,  
          - parapety zewnętrzne /dotychczasowe/  
          - parapety wewnętrzne,  
          - zaprawa do spoinowania, 
          - farba emulsyjna, 
          - okna PCV,  
          - drzwi drewniane  
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SPRZĘT  
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w STWiOR. 
2. Sprzęt do osadzenia okien Wykonawca przystępujący do wykonania tych  
    robót powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu  
    budowlanego oraz elektronarzędzi. Oprócz powyższego sprzętu Wykonawca  
    do przewozu okien i materiałów budowlanych powinien wykazać się  
    możliwością korzystania z:  
    - samochodu samowyładowczego min. 5,0 t, 
    - wyciągu towarowo-osobowego o udźwigu min. 2,0 t do wysokości 15 m, 
    - wyciągu wolnostojącego elektrycznego o udźwigu min. 0,5 -0,75 t,  
    - samochodu skrzyniowego z wciągarką o ładowności min 15 -20,0 t . 
 
TRANSPORT  
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
    Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w STWiOR. Określa je  
    również norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie  
    i transport”.  
2. Transport i rozładunek Transport powinien odbywać się samochodami  
    zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. Rozładunek  
    powinien obywać się w sposób zmechanizowany przy zachowaniu pełnej  
    ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami.  
3. Składowanie. 
    Składowanie powinni odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych,  
    przewiewnych. Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się  
    w położeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%.  
    Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem  
    uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia.  
    Nie wolno składować okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem,  
    w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w podobnie  
   niekorzystnych warunkach.  
 
WYKONANIE ROBÓT  
1. Ogólne zasady wykonania robót. 
    Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB.  
2. Warunki przystąpienia do robót Roboty powinny być przeprowadzone  
    w temperaturze nie niższej niż + 5oC. Pomieszczenia powinny być suche  
    i przewietrzone.  
3. Instalacja i montaż okien. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót   
    związanych z instalacją i montażem okien zgodnie z instrukcjami  
    i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań.  
    3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót  
           budowlanych. Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia  
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           przed zabudowaniem są wyroby stolarki otworowej z drewna.  
           Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek  
           nieostrożnego transportu materiałów i elementów do innych robót  
           budowlanych i instalacyjnych. Skrzydła okienne, w przypadku kiedy  
           okres zimowy powoduje konieczność zawieszenia skrzydeł przed  
           wykonaniem robót tynkowych należy zabezpieczyć przed  
           zanieczyszczeniami zaprawą.  
    3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej Przed rozpoczęciem  
           wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu  
           przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:  
           - naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste  
             kąty,  
           - uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są  
              wyrwane, zanieczyszczone farbą),  
           - okapniki są prawidłowo przykręcone,  
           - szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone,  
           - okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze  
             działają.  
             Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem  
             lub zaprawą tynkową. Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej  
             konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów  
             ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie,  
             a nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny,  
             ażeby można było dokładnie oprzeć na nich okna.  
    3.3. Mocowanie ościeżnic okien Producent okien dostarcza szczegółową  
           instrukcję wbudowywania tych wyrobów, zawierającą między innymi  
           zasady łączenia okien w zestawy. Okna będą wbudowywane  
           w ścianach zewnętrznych murowanych . Do zamontowania okien  
           otwory okienne w ścianach zewnętrznych powinny posiadać węgarek  
           w nadprożu i na bokach, natomiast w dole otworu specjalny próg  
           betonowy lub drewniany z występem na całej szerokości ościeży.  
           Wymiary występu powinny umożliwiać mocowanie na nich kotwi. Nie  
           należy stosować okien w ścianach, które mają na dole otworu  
           okiennego węgarek, ponieważ uniemożliwia on odpływ wody  
           z ościeżnicy okna, która wyposażona jest w specjalne otwory  
           odwadniające (należy zwrócić na to uwagę przy zakładaniu fartuchów  
           blaszanych). Przy wbudowywaniu stolarki należy zachować  
           odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod wpływem temperatury.  
           Różnica pomiędzy otworem ościeży (muru) a wymiarem zewnętrznym  
           ościeżnicy winna wynosić min 30mm na wysokości progu i 20 mm na  
           szerokości jeżeli ościeże zostało prawidłowo przygotowane –  
           wyprowadzone poziomy i piony. Do wbudowania okien należy 
           zastosować m.in. następujące materiały: 
           - kotwy,  
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           - łączniki TP-1 (przy łączeniu okien w zestawy),  
           - kołki rozporowe Ř10x50 mm z wkrętem 6x50mm,  
           - rurka polietylenowa do dystansowania o średnicy 10mm gr. ścianki  
             1mm /zalecana/, 
           - masa uszczelniająca, silikon budowlany mrozoodporny,  
           - szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa .  
           Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest  
           Państwowego Zakładu Higieny. Kolejność czynności przy osadzaniu  
           stolarki jest następująca:  
           - sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego,  
           - zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy,  
           - wstawić ościeżnicę w otwór i dosunąć do węgarka, zachowując luz  
             pomiędzy płaszczyzną węgarka i ościeżnicy około 5 mm na  
             dystansową rurkę polietylenową,  
           - ustawić w poziomie i w pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych  
             luzów,  
           - zamocować ościeżnicę na kotwach,  
           - założyć skrzydła na ościeżnicę i wyregulować okno,  
           - w szczelinę pomiędzy ościeżnicę i węgarek wsunąć rurkę  
             polietylenową i wypełnić szczelnie szczeliwem syntetycznym, 
           - masą uszczelniającą (nie stosować olkitu)  
           - od strony pomieszczenia luz pomiędzy otworem okiennym  
             a ościeżnicą wypełnić szczeliwem syntetycznym,  
           - zamocować parapety,  
           - wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne (tynkowanie,  
             uzupełnienie spoin ościeży zewnętrznych w nawiązaniu do  
             istniejącej elewacji). 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości podano   
     w STWiOR.  
2.  Badania w czasie wykonywania robót Metody badań okien określają Polskie  
     Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej STWiORB. Częstotliwość, zakres  
     oraz warunki badań jakości montażu stolarki otworowej powinny zostać  
     zawarte w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i uzgodnione.  
     Oceniać należy w szczególności:  
     - jakość materiału,  
     - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące,  
     - jakość wykonania otworów,  
     - prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy),  
     - zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna  
       tolerancja ościeży max. 2 mm / 1 mb ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm  
       na całą ościeżnicę,  
     - prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów), 
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     - prawidłowość szklenia,  
     - estetykę wykonania.  
 3. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej Ościeżnice winny  
     być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń  
     z murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może  
     przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą  
     ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być  
     większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu  
     za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła  
     okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez  
     włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska  
     papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie  
     daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia  
     elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Wszelkie obróbki  
     blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia  
     i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot  
     reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie  
     mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia,  
     szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć.  
 
OBMIAR ROBÓT  
1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
    Ogólne zasady obmiaru robót opisano w STWiORB.  
2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową zintegrowanego obmiaru dla 
    wykonania stolarki okiennej jest : m2 (metr kwadratowy) Pomocniczymi  
     jednostkami są: Jednostką obmiarową dla okien jest 1 szt (sztuka). 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z warunkami umowy .  
 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Polskie Normy. 
    1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.  
         Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 
    2. PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych –  
        Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 
    3. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie  
        i zamykanie – Metoda badania. 
    4. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – klasyfikacja.  
    5. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność – klasyfikacja.  
    6. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem –  
        Klasyfikacja. 
    7. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda  
        badania. 
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          8. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna.  
              Wymagania i klasyfikacja. 
          9. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza –  
              Metoda badania  
        10. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania PN-B- 
              05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
        11. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
        12. PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów  
              skoordynowanych modularnie. 
        13. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych  
              i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
        14. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych  
              i tworzyw sztucznych. Zmiana 2 Wymagania i badania  
        15. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania badania  
              (Zmiana 3) /Az3:2001  
     2. Inne dokumenty Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty , aprobaty  
         techniczne i certyfikaty. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  RO BÓT 
 
PROJEKT:  Przebudowa pracowni żywienia i usług gastronomicznych  
                    w Zespole Szkół Centrum Kształc enia Rolniczego im. Bolesława  
                    Chrobrego w Chrobrzu – Aktualiz acja projektu 
 
INSTALACJE SANITARNE 
1.   Wstęp 
      Przedmiot i zakres specyfikacji 
      Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót  
      tynkarskich dla zadania pn.: „Przebudowa pracowni żywienia i usług  
      gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  
      Bolesława Chrobrego w Chrobrzu – Aktualizacja projektu”. 
2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
      Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
      i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
3.   Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  
      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  
      umożliwiające wymianę armatury sanitarnej na nową wraz z wymianą  
      podejść wod –kan w zakresie niezbędnym. 
      Instalacje należy wykonać bez wymiany istniejącej instalacji wod.–kan. 
      Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej  
      wymienionych robót: 
      Instalacja wodno-kanalizacyjna – zakres robót obejmuje: 
      - wymiana istniejących urządzeń sanitarnych umywalek, misek ustępowych  
        wraz z bateriami oraz podejściami wod.- kan., 
      - wykonanie prób szczelności instalacji, 
      - wykonanie płukania instalacji, 
      - udrożnienie instalacji kanalizacyjnej (deszczówki), 
      - udrożnienie studzienek ściekowych wewnątrz 6 pomieszczeń,  
      - sprawdzenie kanalizacji w piwnicy kamerą.  
4.  Ogólne wymagania 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  
     kosztorysową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego  
     i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
     Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do  
     wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia  
     zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania –  
     przez inne materiały lub elementy o zbliżonych w charakterystykach  
     i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie  
     mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  
     a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji  
     technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości  
     eksploatacyjnej.  
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     Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz  
     innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
MATERIAŁY 
1.  Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów  
     krajowych i zagranicznych.  
2.  Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne  
     polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca  
     uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór  
     techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań  
     i w sposób określony aktualnymi normami. 
     Przewody - podejścia wody zimnej ciepłej wykonać z rur polipropylenowych  
     zgrzewanych, a zawory kulowe na ciśnienie min.1MPa. 
     Armatura sanitarna typowa – umywalki, wc kompakt. 
 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
1.  Rury 
     Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowied- 
     niej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  
     Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy  
    unikać ich zanieczyszczenia. 
2.  Elementy wyposażenia 
     Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać  
     się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych  
     opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać  
     w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
3.  Armatura 
     Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na  
     szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
4.  Izolacja termiczna 
     Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być  
     przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed  
     zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
1.  Roboty demontażowe 
     -  Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej wykonywany będzie  
        z odzyskiem elementów armatury sanitarnej 
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     -  Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości  
        pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 
     -  Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i przekazać  
        Inwestorowi lub w uzgodnieniu z Inwestorem wywieźć do składnicy złomu  
        lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
2.  Montaż rurociągów 

             -  Rurociągi łączone będą przez kształtki i zgrzew polifuzyjny.  
             -  Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć  
                możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie  
                przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
             -  Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do  
                zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy  
                w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).  
                Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
                Kolejność wykonywania robót: 
                -  demontaż urządzeń typu umywalki, miski ustępowe, , 
                -  demontaż baterii, zaworów  
                -  demontaż istniejących podejść wod. –kan., 
                -  montaż nowych podejść wod. –kan., 
                -  montaż nowej armatury sanitarnej, 
                -  płukanie oraz próba szczelności, 
                -  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno  
                   wykonywać żadnych połączeń. 
                Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.             
                Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy  
                wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie  
                powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość  
                tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez  
                przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy  
                wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
                Przewody należy mocować do ścian zg z wytycznymi producenta rur 

   3.  Montaż armatury i osprzętu 
        Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami  
        producenta i dostawcy. 
   4.  Badania i uruchomienie instalacji 
        Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji  
        musi być poddana próbie szczelności.  
        Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
        Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych układów badania szczelności  
        należy przeprowadzić dla każdego układu oddzielnie. 
        Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego  
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ogrzewania  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie  
z wymaganiami Polskich Norm . 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo  
kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie  
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań  
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami  
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między  
operacyjne: 
-  przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary  
   otworów), 
-  bruzdy w ścianach:  
-  wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
   w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
-  z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość    
   wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
-  po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy  
   dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji wod.-kan., 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-  dokumentacja kosztorysowa  z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania  
   w trakcie wykonywania robót, 
-  dziennik budowy, 
-  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości   
   wydane przez dostawców materiałów), 
-  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-  protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-  zgodność wykonania z dokumentacją kosztorysową, 
-  protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących  
   usunięcia usterek, 
-  aktualność Dokumentacji kosztorysowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
   i uzupełnienia), 
-  protokoły badań szczelności instalacji. 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym  
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej  
pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie  
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czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
-  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, 
-  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
   Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom  
   II. Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI  
   INSTAL, Warszawa 2001. 
-  PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji  
   wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
   Część I. Postanowienia ogólne. 
-  PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
   Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.          
-  PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
   Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  RO BÓT 
 
PROJEKT:  Przebudowa pracowni żywienia i usług gastronomicznych  
                     w Zespole Szkół Centrum Kształ cenia Rolniczego im. Bolesława  
                     Chrobrego w Chrobrzu – Aktuali zacja projektu 
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
1.   Wstęp 
      Przedmiot i zakres specyfikacji 
      Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót  
      tynkarskich dla zadania pn.: „Przebudowa pracowni żywienia i usług  
      gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  
      Bolesława Chrobrego w Chrobrzu – Aktualizacja projektu”. 
2.   Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
      45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
      45410000-4  Tynkowanie 
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Zakres robót 
- montaż skrzynki  
- montaż instalacji oświetlenia podstawowego i zewnętrznego .  
- montaż instalacji siły  
- montaż instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia  
1. Materiały  
    Rozdzielnice elektryczne 
    Oprawy oświetleniowe określono w projekcie instalacji.  
    Osprzęt instalacyjny standardowy. 
    Przewody elektryczne silnoprądowe – jak w projekcie instalacji.         
2. Sprzęt do wykonania robót.  
    Wykonawca winien dysponować: .  
    - elektronarzędziami do wykonywania instalacji elektrycznych  
    - rusztowaniem przejezdnym do wykonania robót na wysokości.  
    - sprzęt zabezpieczający bezpieczne wykonanie robót.  
    Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć  
    aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  
3. Transport i składowanie.  
    1. Wykonawca winien dysponować dostępem do środka transportu 0,9 t,  
    2. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna  
        nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń  
        magazynowych i składowisk na placu budowy. Pomieszczenia  
        magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać od zewnętrznych  
        wpływów atmosferycznych a w razie potrzeby umożliwić utrzymanie  
        odpowiedniej temperatury i wilgotności.  
    3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno  
        odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub uszkodzeniu.  
        Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa  
        przeciwpożarowego.  
    4. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane  
        do transportu materiałów i urządzeń.  
    5. W czasie transportu i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej  
        i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórcy  
        a w szczególności:  
        - transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami  
          i wstrząsami oraz przesuwaniem się w ładowni; z przewożonych urządzeń  
          zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe  
          przyrządy pomiarowe, sterowania i automatyki .  
        - załadunek i rozładunek winien odbywać się ostrożnie, aby nie narazić na  
          uszkodzenia powłok lakierniczych i osłon.  
    6. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli  
        powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami  
        atmosferycznymi, w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych  
        założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych  
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              od wewnątrz warstwa kleju.  
          7. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne  
              z wymogami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać  
              wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Materiały i wyroby  
              o zbliżonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie  
              parametrach można zastosować za zgodą projektanta i inwestora.  
          8. Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości  
              np. kable, urządzenia prefabrykowane, aparatury należy dostarczyć wraz  
              ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru  
              technicznego.  
          9. Urządzenia dostarczone przez inwestora powinny być zaopatrzone  
              w świadectwa jakości.  
        10. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach jak  
              i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju  
              materiałów i zgodne Z zasadami podanymi w "Warunkach technicznych  
              wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje  
              elektryczne" .  
     4. Wymagania dotyczące wykonania robót.  
         1. Przy wykonaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo  
             z wykonawstwem robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań  
             podanych w WTWiO tom I.  
         2. Dla prowadzenia robót budowlano-montażowych instalacji elektrycznych 
             winien być ustanowiony kierownik robót legitymujący się odpowiednimi  
             kwalifikacjami.  
         3. Kierownik robót powinien wpisać w dziennik budowy oświadczenie  
             o podjęciu swej funkcji.  
         4. Wykonawca robót przedstawi do uzgodnienia inwestorowi projekt  
             organizacji robót elektrycznych  
         5. Projekt organizacji robót elektrycznych powinien zawierać:  
             - harmonogram robót uwzględniający ich rodzaj, kolejność, terminy i etapy  
                jak również metody, sposoby i technologie wykonania.  
             - harmonogram zatrudniania pracowników  
             - zapotrzebowanie i plany dostawy materiałów  
         6. Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez  
             inwestora:  
             - odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione  
               miejsca magazynowania materiałów   
             - zasilanie placu budowy w energię elektryczną  
             - łączność techniczną  
             - dokumentację prawną robót tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz  
               z kosztorysem oraz zezwolenia na budowę, umowę na zlecony zakres  
               robót, harmonogram robót budowlano-montażowych uzgodniony  
               z wszystkimi wykonawcami.  
           7. Roboty budowlano-montażowe instalacji elektrycznych mogą wykonywać  
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               osoby legitymujące się aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robót  
               elektrycznych w określonym zakresie.  
           8. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na  
               rodzaj i sposób montażu należy prowadzić następujące roboty  
               podstawowe:  
               - trasowanie  
               - montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów  
               - przejścia przez ściany i stropy  
               - montaż sprzętu i osprzętu  
               - łączenie przewodów  
               - podejścia do odbiorników  
               - przyłączenie odbiorników  
                 - ochrona przed porażeniem i połączenia wyrównawcze  
                 - ochrona antykorozyjna  

               9. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi  
                   instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna  
                   do prawidłowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegała w liniach  
                   prostych, poziomych i pionowych.  
             10. Przejścia przez stropy i ściany powinny być wykonane w warunkach  
                   osłonowych, między pomieszczeniami o różnych atmosferach przejścia  
                   wykonać w sposób szczelny, obwody przechodzące przez podłogi muszą  
                   być chronione do wysokości bezpiecznej od uszkodzeń mechanicznych.  
             11. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób  
                   trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.  
             12. Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie  
                   instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń  
                   skręcanych.  
             13. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować  
                   uszkodzeń mechanicznych.  
             14. Końce przewodów wielodrutowych (Iinek) powinny być zabezpieczone  
                   zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.  
             15. Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,  
                   bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  
             16. Podłączenie odbiornika musi być wykonane w sposób pewny pod  
                   względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed  
                   osłabieniem siły docisku i korozji.  
             17. Ochronę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z wymogami WTWiO  
                   tom III.  
             18. Projekt techniczny przewiduje następujące sposoby układania  
                   przewodów i kabli:  
                   - przewody kabelkowe prowadzone pod tynkiem z osprzętem  
                     Podtynkowym 
                   - w rurkach instalacyjnych PCV  
             19. Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, głębokość i szerokość  
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                   bruzdy należy dostosować do grubości i ilości układanych przewodów,  
                   odstęp między przewodami powinien wynosić nie mniej niż 5mm.  
             20. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ściankach działowych, 
                   magazynowania materiałów' .  
                   - zasilanie placu budowy w energię elektryczną  
                   - łączność techniczną  
                   - dokumentację prawną robót tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz  
                     z kosztorysem oraz zezwolenia na budowę, umowę na zlecony zakres  
                     robót, harmonogram robót budowlano-montażowych uzgodniony  
                     z wszystkimi wykonawcami.  

    5.  Normy 
            1. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne' w obiektach budowlanych.  
                Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem  
                przetężeniowym.  
            2. PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem  
                napięcia.  
            3. PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie.  
            4. PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki  
                ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  
            5. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                Dobór montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.  
            6. PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                Dobór montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa  
                i sterownicza.  
            7. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                Dobór montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody  
                ochronne.  
            8. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  
            9. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami.  
                Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
          10. PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem  
                przetężeniowym.  
          11. PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa  
                i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  
          12. PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.  
          13. PN-91/E-05009/704Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
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                Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.  
          14. PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony  
                w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony  
                przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  RO BÓT 
 
PROJEKT :  Przebudowa pracowni żywienia i usług gastronomicznych  
                    w Zespole Szkół Centrum Kształc enia Rolniczego im. Bolesława  
                    Chrobrego w Chrobrzu – Aktualiz acja projektu 
 
RUSZTOWANIA 
1.   Wstęp 
      Przedmiot i zakres specyfikacji 
      Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót  
      rusztowań dla zadania pn.: „Przebudowa pracowni żywienia i usług  
      gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  
      Bolesława Chrobrego w Chrobrzu – Aktualizacja projektu”. 
2.   Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
 45262110-5 Demontaż rusztowań 

 
Monta ż, demonta ż i eksploatacja rusztowa ń 
Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 
projektem indywidualnym. Rusztowania powinny być montowane zgodnie z 
dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na 
zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach 
oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.  
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 
instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy 
montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych 
powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest 
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 
osobę. Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona 
tablica określająca:  
 - wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem  
   imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;  
 - dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego  
   podestu roboczego.  
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie  
z przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne 
piony komunikacyjne. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu 
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami 
nie większa niż 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:  
 - posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących  
   roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,  
 - posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,  
 - zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,  
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 - zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego  
   wysiłku,  
 - posiadać poręcz ochronną, 
 - posiadać piony komunikacyjne.  
  
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 
spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie 
zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania 
rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie 
powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost 
roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia 
rusztowania od  ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, od strony tej  
ściany. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych 
do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Rusztowanie z elementów 
metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody 
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez 
nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w 
projekcie organizacji ruchu.  
 
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej:  
 - zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania, 
 - zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz  
   uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  
 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 
przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych wcześniej, powinny 
posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek 
ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających.  
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.  
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 
niebezpieczną. Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach 
rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów 
między stanowiskami pracy. Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 
5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie 
licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, 
usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są 
dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym 
przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno 
być wyłączone.  
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Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są 
zabronione:  
 - jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność, 
 - w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi,  
 - w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
  
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 
podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementów 
demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie  osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest 
dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu 
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie  
z instrukcją producenta. Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno 
przebywać jednocześnie więcej osób, niż przewiduje instrukcja producenta. 
Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 
wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz 
opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście 
jest zabronione. Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów 
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i 
ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz 
działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 
wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie 
rzadziej niż raz w miesiącu. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 
m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu 
opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. W 
przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, 
znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za 
pomocą ręcznego urządzenia. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być 
dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu. Droga przemieszczania 
rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej 
spadek nie może przekraczać 1%. Rusztowania przejezdne powinny być 
zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed  przypadkowym 
przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy 
przebywają na nich ludzie, jest zabronione. 
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Dokumenty odniesienia 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 
 - Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem  
   robót zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania, 
 - Normy, 
 - Aprobaty techniczne, 
 - Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
                                                                                                  Opracował: 
                                                                                                K. Tometczak 
                                                                                                           /-/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


