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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
oraz odbioru robót związanych z ułoŜeniem podłogo drewnianej w lokalu komercyjnym na piętrze budynku
dworca PKP w Będzinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Nieniejsz specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.
Niniejszą specyfikacje rozpatrywać łącznie z ST "Wymagania ogólen" Kod CPV 45000000-7.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonania
wzmocnieniea stropu:
- ułoŜenie konstrukcji wsporczej podwyŜszenia pdłogi
- ułoŜenie płyt OSB

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót

Dokumentację robót stanowią:
− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),
− projekt wykonawczy (jeŜeli taka potrzeba występuje),
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072
),
− dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),
− protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań
kontrolnych,
− dokumentacja powykonawcza.
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Roboty naleŜy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzględniać:
− materiały do wykonywania robót,
− lokalizację i warunki uŜytkowania,
− rodzaj i stan podłoŜy,
MATERIAŁY

2.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót związanych z kładzeniem wykładzin podłogowych
powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 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.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania wzmocnienia stropu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.3.

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3.

SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3
3.2. Sprzęt i narzędzia
Zestawienie sprzętu i narzędzi - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania robót nie wymaga specjalnych środków transporu. Zaleca się uŜywać
do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy
zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed
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opadami i minusowymi temperaturami.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Wykonanie podwyŜszonej podłogi w pom. nr
Podłogę w pom. 1.2 na pięrze budynku podnieść do poziomu tarasu i peronu w konstrukcji drewnianej.
Wykonać z belek drewnianych na podwalinach i słupkach. Rozstaw podwalin co 50cm, słupki w rozstawie
50cm x 50cm Konstrukcja podłogo - ruszt z belek drewnianych 12cm x 12cm w rozstawie 50cm x 50cm.
Wszystkie profile drewniane o wymiarach 12cm x 12cm. Na ruszt montować wkrętami do drewna o dł
100mm płyty OSB 2 x 16mm układaną w mijankę. Wkręty co ok. 20cm kręcone do kaŜdej płyty na ruszcie i
na krawędziach. Łączenia płyt muszą następować na ruszcie. Wykonać według Prace naleŜy prowadzić
zgodnie z opisem do projektu oraz z rysunkami AB12, AB13 oraz rys. AB15 z opisem warstw nr 2. Przy
wykonywaniu stropu naleŜy kontrolować poziomowania stropu..
Wszystkie elementy drewniane naleŜy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym np. FOBOS, lub innym o
takich samych właściwościach.. Elementy stalowe wbudowane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie i
pomalowane farbą ochronną zgodnie z technologią stosowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie podwyŜszonej podłogi badaniom powinny podlegać
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa.
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”
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6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych wzmocnienia stropu a w szczególności:
−

zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

−

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

−

prawidłowości przygotowania podłoŜy,

−

prawidłowości wykonania zwmocnienia stropu.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i
wykonawcy.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.

Zasady obmiarowania

Jednostką obmiarową dla robót jest metr (m) ,m2, m3.
W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według
stanu faktycznego.
ODBIÓR ROBÓT

8.

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonaniem wzmocnienia stropu elementem ulegającym zakryciu są
naprawione, lub wzmocnione belki stropowe oraz warstwy stropowe. Odbiór podłóŜ musi być dokonany
przed rozpoczęciem robót okładzinowych (obłoŜeniem stropu płytami Fermacell i płytami OSB).
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać roboty za wykonane prawidłowo
tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw i ponownie moŜe zgłosić roboty do odbioru. W
sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa, roboty muszą być wykonane od nowa.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa
taką formę przewiduje.

8.4.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:
−

projekt budowlany,

−

projekty wykonawcze

−

dokumentację powykonawczą,

−

specyfikacje techniczne,

−

dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

−

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

−

protokóły odbioru podłoŜe,

−

protokóły odbiorów częściowych,

−

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

−

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami
tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim przypadku
naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
−

jeŜeli to moŜliwe, naleŜy dokonać napraw przedstawić roboty do ponownego odbioru,

−

jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości zamawiający
moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

−

w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.

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

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

−

ocenę wyników badań,

−

wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia,

−

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
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8.5.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po uŜytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem
zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

z uwzględnieniem

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone
wady w wykonanych wykładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty dotyczące kładzenia wykładzin
moŜe być dokonana według następujących sposobów:
− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
− rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru
częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty dotyczące wzmocnienia stropu obejmują:
−
−

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii
robót z kosztami zakupu,

−

wartość pracy sprzętu z narzutami,

−

koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

−

podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak bariery zabezpieczające,
oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych robót, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.
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10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określania
wytrzymałości i odkształcenia.
PN-En 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
−

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.

−

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.

−

Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z
płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
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