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ST – 01.0 WYMAGANIA OGÓLNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące remontu magazynu do
przechowywania rzeczy i materiałów
oraz poprawienie warunków BHP w pomieszczeniu nr 18
w budynku nr 32 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ,
zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie.
Zamawiającym jest 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Kraków ul. Wrocławska 13. Telefon kontaktowy (12) 6308054.
1.2.

ZAKRES ROBÓT

Zakres prac obejmuje nw. roboty remontowe:
 pomieszczenie nr 18,
- wykonanie przegrody w formie szklanej ścianki systemowej wraz z drzwiami.
 magazyn na sprzęt ,
- wykonanie prac zabezpieczających,
- zaślepienie kanału technologicznego instalacji sanitarnej,
- demontaż istniejącej wykładziny podłogowej,
- naprawa miejscowa posadzki betonowej,
- ułożenie nowej wykładziny podłogowej,
- odbicie tynku i odgrzybienie ściany zewnętrznej,
- wykonanie nowego tynku na ścianie zewnętrznej,
- przygotowanie ścian do malowania,
- malowanie ścian,
- wykonanie na ścianach zabezpieczającego tynku żywicznego do wysokości ok. 1,80 m,
- przygotowanie sufitów do malowania,
- malowanie sufitów,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi i osprzętem,
- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami,
- montaż wentylatora,
- malowanie rur instalacyjnych,
- wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów.
1.3
INFORMACJE OGÓLNE
1.3.1 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe obejmują uprzątnięcie placu budowy w zakresie
prowadzonych robót oraz usunięcie , wywóz i utylizację resztek gruzu.
1.3.2 Dostęp do energii elektrycznej i wody możliwy jest na remontowanym obiekcie. Plac budowy
zostanie protokolarnie przekazany po uprawomocnieniu się procedur przetargowych i podpisaniu
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej
zużywanej w czasie trwania robót.
1.3.3. Przy wykonywaniu robót stosować należy wyłącznie materiały posiadające atesty higienicznosanitarne i nie powodujące skażenia wód gruntowych. Puste opakowania po farbach, lakierach,
rozpuszczalnikach itp. należy niezwłocznie usunąć z terenu budowy.
1.3.4. Na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
1.3.5 Przy pracach z rozpuszczalnikami należy bezwzględnie przestrzegać zakazu używania
otwartego ognia. Przy pracach spawalniczych należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa
przed powstaniem pożaru.
1.3.6 Teren wokół wykonywanych robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. W
trakcie prowadzenia w/w robót należy utrzymać w czystości drogi, po których będzie wywożony gruz.
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1.3.7 Materiały z demontażu wykonawca usunie na własny koszt a środki uzyskane ze sprzedaży
złomu przekaże na konto Inwestora, ilości zdemontowanych materiałów określone zostaną przy
udziale inwestora.
1.3.8

Zamawiający zaleca wykonania wizji lokalnej w budynku objętym zadaniem celem

uwzględnienia wszystkich składników wpływających na ostateczną cenę ryczałtową oferty.
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie
wycenianej roboty. Wycena robót obejmuje także:
- zakup, dostarczenie i wbudowanie wszystkich materiałów w celu realizacji zadania
- transport materiałów i sprzętu,
- rozładunek materiałów
- wykonanie i demontaż niezbędnych rusztowań i konstrukcji wsporczych,
- prace porządkowe, oraz koszty utylizacji materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek.
- wykonanie niezbędnych badań prób i pomiarów ,
Cena uwzględniać powinna również:
- straty materiałowe ,
- ilości materiałów niezbędnych do wykonania ewentualnych poprawek
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi i koniecznością utrzymania prawidłowego
funkcjonowania budynku.
UWAGA:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych
w ST oraz przedmiarach robót dla danych rozwiązań.
Wykonawca może także zaproponować Zamawiającemu poprawienie jakości lub innych parametrów
charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii, aktualizację
rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zmianę
wyposażenia, zmianę wymiarów. Zamawiający każdorazowo indywidualnie rozpatrzy okoliczności
przemawiające za przyjęciem propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie może prowadzić do
zwiększenia ceny ofertowej.

1.4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z NORMAMI
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być stosowane
w
połączeniu z
Specyfikacjami, w których są wymienione. W ykaz podstawowych norm
przedstawiono w p. 9 i 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm
krajów UE, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca (w granicach określonych w umowie), zrealizuje i ukończy roboty zgodnie
z u m o w ą oraz poleceniami Inwestora i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i dokumenty W ykonawcy, niezbędny personel
oraz inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich
działań
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prowadzonych na Placu Budowy.
Przed rozpoczęciem Robót Końcowych W ykonawca dostarczy Inwestorowi dokumentację
powykonawczą.

1.6. BEZPIECZEŃSTWO BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na Placu Budowy ogólnie przyjętych procedur
bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych.
Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony
przeciwpożarowej, określonych w przepisach.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikaj
z prowadzenia robót montażowych tj.:
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do
których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych
- zagrożenia przy pracach prowadzonych na czynnych obiektach, przy braku możliwości
wyeliminowania obecności osób trzecich.
1.7 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT WRAZ Z PLACEM BUDOWY
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu przejęcia.
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1. Wymagania formalne
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:
- odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm
i przepisów,
- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa
dopuszczenia do obrotu.
Jeżeli w opisach lub przedmiarach wymieniono nazwy systemów lub producentów oznacza to
jedynie standard, czyli wyznaczenie poziomu odniesienia w zakresie cech, jakości i wyglądu,
a nie ostateczny wybór materiału. Dopuszcza się zamiennie każdy materiał lub wyrób spełniający
wymagania jakościowe.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych
dokumentów:
- Atest, Certyfikat,
- Aprobatę techniczną,
- Certyfikat zgodności.
Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inwestora. Wszystkie użyte
materiały powinny być zgodne z wymaganiami ST.
Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu
z Inwestorem pod względem ich zagospodarowania i miejsca składowania.
Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać materiały w sposób zapewniający ich jakość
i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie według asortymentów, jakości i
źródeł dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i możliwości pobrania reprezentatywnych
próbek. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub poddana w wątpliwość pod
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względem jakości powinny być składowane oddzielnie, a dostawę materiałów należy przerwać. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdą się materiały nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem, niezapłaceniem i rozbiórką.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów
będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez
Inwestora.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE
BUDOWLANYCH.

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

WYKONYWANIA

ROBÓT

Dobór sprzętu winien
spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. W ykonawca
zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres
wykonywania robót. Roboty związane z podłączaniem urządzeń elektrycznych mogą być
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Połączenia
przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Przewody do podłączenia urządzeń mechanicznych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do
ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urządzeń. W ykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne,
nie podlegające dozorowi technicznemu, udostępnia organom kontroli, dokumentację
techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. l, przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robót.
Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne
urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez przeszkolone osoby.
Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze
jest zabronione.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu
innych użytkowników tras komunikacyjnych. W ykonawca powinien dostosować się do
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów.
Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze
jest zabronione.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. W przypadku gdy pojazdy i ładunki
nadmierne obciążone osiowo uszkodzą
drogi wewnętrznych lub inne elementy
zagospodarowania terenu
szpitala W ykonawca będzie odpowiadał za naprawę ww.
uszkodzeń, zgodnie z poleceniami Inwestora.
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5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność
z wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami inwestora.
5.2.Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi
o porządku.
6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW.

6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.
6.2.Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek.
Inwestor będzie miał możliwość udziału w ich pobieraniu.
6.3. Inwestor jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów
u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.
7. ODBIÓR ROBÓT
Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót
ulegających zakryciu lub zanikających.
Odbiory częściowe będą dokonywane po zakończeniu danego etapu robót zgodnego ze specyfikacją
techniczną.
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie
robót budowlanych.
Do odbioru robót wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie dokumenty powykonawcze.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

9. NORMY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z obowiązującymi
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm
polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z późn. zm. – Prawo budowlane
- Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 z późn. zm. – W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.
- Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 - W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych
- Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 z późn. zm. - W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
ręcznych pracach transportowych
- PN-EN 45014:2000 „Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę”
- Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 – W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upoważnionych do ich wydania.
- Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm. – W sprawie sposobu deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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ST – 02.0 ROBOTY TYNKARSKIE

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące remontu magazynu do przechowywania rzeczy
i materiałów
oraz poprawienie warunków BHP w pomieszczeniu nr 18 w budynku nr 32 na terenie
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 1-3
w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Szczegółowy zakres prac ujęto w ST-01 Wymagania ogólne pkt. 1.2.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Umową, przedmiarami
robót i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inwestora.
2. MATERIAŁY
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych
W yroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej.
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.
3. SPRZĘT
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. W ykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:
– mieszarki do zapraw,
– agregaty tynkarskie,
– betoniarki wolnospadowe,
– przenośne zbiorniki na wodę,
– tynkarskie pistolety natryskowe,
– zacieraczki do tynków.
4. TRANSPORT
W yroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego.
Przechowywać materiały należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach, na paletach
drewnianych.
Zachować wymagania producenta dotyczące warunków przenoszenia, oraz magazynowania.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Przed rozpoczęciem robót:
- zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,
- zakończone są roboty mogące zwiększyć wilgoć technologiczną budynku,
- wyschnięte są wszelkie zawilgocenia,
5.2 Przygotowanie podłoża
- Kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z użyciem detergentów
(Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających
przyczepność (kurz, pył, oleje szalunkowe, itp.)
- Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (Podłoże powinno być
równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi)
- Zawilgocenia pozostawić do wyschnięcia
- Podłoża pylące lub nadmiernie nasiąkliwe zagruntować dobranym preparatem.
- Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę
ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę
zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.
6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania
wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części ST01.0 „W ymagania ogólne”.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
. Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
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 i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 459-1:2003 W apno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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ST –03.0 WYKONANIE POSADZEK
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące remontu magazynu do przechowywania rzeczy
i materiałów
oraz poprawienie warunków BHP w pomieszczeniu nr 18 w budynku nr 32 na terenie
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 1-3
w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Szczegółowy zakres prac ujęto w ST-01 Wymagania ogólne pkt. 1.2.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót
posadzkowych.
Posadzka w pomieszczeniach- na wylewce samopoziomującej wykładzina z tworzywa sztucznego np.
TARKET IQ.

Kolorystykę wykładziny należy uzgodnić z Użytkownikami.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w ST „W ymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „W ymagania ogólne”
Roboty należy wykonywać uwzględniając:
− materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,
− lokalizacje i warunki użytkowania,
− rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.

ST

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych cementowych i wykładzinowych powinny
mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania posadzek cementowo wapiennych i wykładzin powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1. Wykładziny z tworzyw sztucznych
Elastyczna wykładzina heterogoniczna lub homogeniczna wielowarstwowa z przezroczystą warstwą
użytkową, odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów) dostosowana do obiektów o dużym
natężeniu ruchu z atestami do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
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2.2.2. Wylewka samopoziomująca
Jest gotową suchą mieszanką specjalnych cementów, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów.
3. SPRZĘT
Do wykonywania robót posadzkowych wykładzinowych i okładzinowych należy stosować miedzy innymi :
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
4. TRANSPORT
Transport i składowanie materiałów zgodnie z zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki ogólne przystąpienia do robót
- Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami producenta i ściśle ich przestrzegać
- Należy stosować jeśli to możliwe ten sam numer partii produkcyjnej dla całej powierzchni.
- Zaleca się również, aby produkt był instalowany w/g kolejności produkcji rolek.
- Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach wewnątrz budynku.
- Używać klejów zalecanych przez producenta
5.2. Warunki wykonania posadzek z tworzyw sztucznych
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą cementową.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i
zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.
Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24
godziny przed układaniem.
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd,
pęcherzy, odstających brzegów.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny
w pomieszczeniu.
Cokoliki należy wykonać z wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę min. 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom powinny podlegać
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
–
sprawdzenie
wizualne
wyglądu
powierzchni
podkładu
pod
wzglądem
wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa łatę,
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;
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pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

6.2. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych wykładzin a w szczególności:
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin ,
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części ST-01.0
„W ymagania ogólne”.
Roboty wymienione w ST-08.0 „W ykonanie okładzin ścian i posadzek” podlegają zasadom odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu oraz odbiorowi końcowemu.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.
.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. W ymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.
Terminologia. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe.
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych cześć B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny
z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
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ST – 04.0. WYKONANIE POWŁOK MALARSKICH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące remontu magazynu do przechowywania rzeczy
i materiałów
oraz poprawienie warunków BHP w pomieszczeniu nr 18 w budynku nr 32 na terenie
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 1-3
w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Szczegółowy zakres prac ujęto w ST-01 Wymagania ogólne pkt. 1.2.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania ST i poleceniami Inwestora.
2. MATERIAŁY
Przy doborze materiałów wykończeniowych należy zwrócić uwagę by posiadały one stosowne atesty
dopuszczające.
Parametry techniczne :
- wodorozcieńczalna
- farba lateksowa
- wodoodporna
- powierzchnia z półpołyskiem odpychająca brud, nieporowata
- atest higieniczny PZH
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych lub wałków. Sprzęt stosowany do
robót malarskich powinien być sprawny.

4. TRANSPORT
Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowanie słonecznym. Przechowywać i transportować
w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 0°C do 25 °C

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić podłoże
- naprawić uszkodzenia, rysy skurczowe, oczyścić z kurzu, sadzy, tłuszczu, zgorzelin masy formierskiej,
rdzy, pozostałości zapraw i ewentualnych zniszczeń farb, jeżeli podkład był uprzednio malowany
i oczyszczone chemicznie z wykwitów grzybów pleśni itp.; wyeliminować przyczyny ewentualnego
podciągania kapilarnego.
- Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających
przyczepność materiałów.
- Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcje chemiczne
z dowolnym składnikiem wyrobów do gruntowania podłoża spowoduje utratę jego funkcji (np. w wyniku

13

kontaktu gips/cement). Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń
powierzchni i krawędzi.
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża są próby przeprowadzone w kilku
miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.
Przygotowanie podłoża odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości,
- Próba odporności na ścieranie otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu.
- Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie - stosując metodę siatki naciąć lub posługując się twardym
i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok.
- Próba zwilżania szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża.
- Test równości i gładkości posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od
płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczących np. tynków wewnętrznych i zewnętrznych, gładzi cementowych, połaci
dachowych.)
- W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni
preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
- Grunt nakładać szczotką malarską, wałkiem lub natryskiem. W przypadku wystąpienia dużej chłonności
podłoża gruntowanie przeprowadzić dwukrotnie.
W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa
niż + 5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż + 8°C;
zapewnia to odpowiednie warunki wiązania.
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości
robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Kontrola materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Polskim Normom. Bezpośrednio przed
użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobata techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną
w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
- w przypadku farb ciekłych: skoalugowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypełniaczy ( z wyjątkiem
niektórych farb strukturalnych), kożuch, ślady pleśni, trwały, nie dający się wymieszać osad, nadmierna,
utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia, zapach gnilny.
- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: zbrylenie, obce wtrącenie, zapach gnilny, ślady pleśni.

7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
7.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienna
do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
7.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym
powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru.
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Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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ST – 05.0 Stolarka okienna i ślusarka aluminiowa

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące remontu magazynu do przechowywania
rzeczy i materiałów oraz poprawienie warunków BHP w pomieszczeniu nr 18 w budynku nr 32 na terenie
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 1-3
w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich robót przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym. Obejmują prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem.
Przewiduje się wymianę zewnętrznych okien z zachowaniem odtworzeniowego wyglądu podziałów jak
i profili (dostosowując je do współczesnych rozwiązań stolarskich).
Wykonawca stolarki jest zobowiązany dokonać własnych pomiarów otworów okiennych w świetle muru
i świetle węgarków.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
 Pomieszczenie nr 18
- montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej o wymiarach 2,63x3,00 m wraz z drzwiami o wymiarach min.
80x200 cm
Uwaga: ostateczny podział, witryny do uzgodnienia z Użytkownikiem

 Magazyn na sprzęt
- demontaż i montaż nowego okna o wymiarach 80x100 cm,

2. MATERIAŁY
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończone wraz z okuciami.
Okna PCV:
Kształtowniki powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV, w kolorze białym potwierdzone
zaświadczeniem z ITB. Całość okna o współczynniku przenikania ciepła nie większy niż Uw=0,9 W/m²K.
Parametry muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi Warunkami Technicznymi.
Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i obciążeń
eksploatacyjnych, skrzydła rozwieralno-uchylne z możliwością rozszczelnienia, klamki w kolorze białym z
materiału PCV.
Okno wyposażone w nawiewniki.
- Zawiasy z możliwością regulacji
Okno nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 120 l na h i 1
m2 przy różnicy ciśnień p> 150Pa
- Izolacyjność akustyczna – co najmniej Rw=32dB
- Kolorystyka stolarki okiennej: biel .
UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary na obiekcie - od
strony wewnętrznej i zewnętrznej (w węgarkach).
Okucia budowlane.
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Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące zabezpieczające
i uchwytowo – osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone należ, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową
przeciwrdzewną.
Parapety zewnętrzne
Wykonać z blachy cynkowo-tytanowej (naturalnej, patynowana) o grubości min. 0,75 mm.
Wymagania materiałowe konstrukcji aluminiowej zespołu drzwiowego. Drzwi wewnętrzne aluminiowe (zimne)
jednoskrzydłowe z witrynami, o parametrach technicznych.
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne z witrynami.
Parametry techniczne:
-Ościeżnice i skrzydła drzwiowe z aluminium malowanego proszkowo.
-Kolor -RAL do uzgodnienia z Użytkownikiem.
-Wszystkie szyby zespolone VSG 33.1/16/33.1 (szkło bezpieczne)
- Izolacyjność akustyczna – co najmniej Rw=35dB
-Zawiasy systemowe regulowane 3 szt. na skrzydło z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach.
-Uszczelnienie dwoma uszczelkami przylgowymi.
-Zamek patentowy obustronny na 2 klucze.
-Klamka/klamka.
-Systemowe wzmocnienie narożników lub inne rozwiązanie techniczne pozwalające otrzymać sztywna ramę
drzwiową dostosowaną do intensywnego użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej.
-Światło przejścia minimum 80 cm dla skrzydła czynnego.
-Odbój drzwiowy aluminiowy wzmocniony .
3.SKŁADOWANIE ELEMENTÓW
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3.TRANSPORT
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą
lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
4. WYKONANIE ROBÓT
Zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producentów. Producent zaleca osadzenie ościeżnic
w ościeżu.
Po zdjęciu skrzydeł i zamocowaniu kotew montażowych, ościeżnicę bez skrzydeł wstawia się w otwór
w murze i unieruchamia za pomocą drewnianych rozpór i klinów. Następną czynnością jest unieruchomienie
ościeżnicy za pomocą drewnianych klinów. Klinowania dokonujemy w obszarze naroży ościeżnicy. Po
ustawieniu ościeżnicy w otworze należy sprawdzić: - pion i poziom ościeżnicy,
- zmierzyć długość przekątnych ościeżnicy,
- usytuowanie ościeżnicy w stosunku do lica ściany.
Należy pamiętać, że maksymalne odchyłki mogą wynosić: - od pionu i poziomu max. 1 mm na długości 1 m,
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości, - w przypadku przekątnych max. 3 mm, - przy usytuowaniu
w stosunku do lica ściany max. 5 mm. Jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione mocujemy ościeżnicę
w otworze. Należy zwrócić uwagę na mocne i właściwe przykręcenie kotew do muru. Następnie należy
założyć skrzydło i sprawdzić poprawność jego działania. Może zajść potrzeba jego regulacji.
Piankowanie.
Kolejna czynnością jest wypełnienie luzu bocznego pianą montażową. Należy stosować się ściśle do zaleceń
producenta pianki. Zaleca się stosowanie niskorozprężnych pian montażowych oraz odpowiednie ich
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dobranie w zależności od pory roku (letnia lub zimowa pianka). Przed piankowaniem należy wcześniej zwilżyć
wodą ościeżnicę i ościeżę, co w decydujący sposób poprawi przyczepność piany uszczelniającej i właściwe
jej pęcznienie. Odpowiednie wypełnienie luzu między ościeżnicą a ościeżem zapewnia szczelność na
przenikanie powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną na poziomie zbliżonym do okien, a izolacyjny
materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parąwodną. Po wykonaniu montażu
przez ok. 12 godzin zabrania się jakiejkolwiek ingerencji przy stolarce. Gdy pianka montażowa stężeje, należy
usunąć kliny i wypełnić luki pianką. Zamontować zawiasy dokręcając je kluczem imbusowym, zawiesić
skrzydło drzwiowe, uzbroić w klamkę, szyldy i zamek z wkładką patentową.
W razie potrzeby dokonać regulacji po czym zaślepić otwory plastikowymi korkami w odpowiednim kolorze.
Po sprawdzeniu działania drzwi usunąć w razie potrzeby wkładkę z tworzywa w zaczepie zamka
i zamontować kieszeń zamka. Po zamontowaniu stolarki należy wykonać obróbki murarskie i tynkarskie
ościeży w sposób zapewniający ciągłości jednolitość faktury powierzchni ściany.
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
Wykonawca stolarki jest zobowiązany dokonać własnych pomiarów otworów okiennych w świetle muru
i świetle węgarków.
6.2.
Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

9.
-

PRZEPISY ZWIĄZANE

Polskie normy, m.in.:
PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania. (Zmiana)
PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania. (Zmiana Az3)
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział.
PN-EN 12365-1:2004(U) - Okucia budowlane, uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien żaluzji i ścian
osłonowych: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 - Szkło płaskie walcowane.
PN-B-13079:1997 - Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania

Maciej Karpiel
Kraków, Kwiecień 2021 r.
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