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ROBOTY MAI,ARSKIE

CHNICZNA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniej szej szcze gółowej sp ecyfi kacj i technicznej s ą wym ag ania doĘ czące
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z realizacjąwindy osobowej w budynku
Gimnazjum Publicznego w Goździe .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja tęchniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu t rcalizacji robot wymienionych w punkcie i. i. 1.3.ZakIeS robót objęb/ch SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmująwszystkie czynności umozliwiające i mające
na celu wykonanie robot malarskich obięktu, według ponizszego: B.UM.O1.09.10 Roboty
maiarskie B.L\lI.01 "09.20Praceprzygotowawcze 8.LM.01.09.30 Malowanie farbami
emulsyjnymi

określeniapodstawowe
określeniapodane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami'
1.5. ogólne wymagania dołczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośó ich wykonania oraz za zgodnośćz
dokurnentacja projektową SST, przepisami technicnro-budowlanyrri, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.
1.4"

2. MateriaĘ
2.1.Woda do pzygotowania farb z sieci miejskiej, można stosować kazdą wodę zdatnądo picia.
Zabrania się ttzywania wód ściekowych,kanaIizacyjnych , bagiennych oraz zawięrających
tŁaszcze, oleje i muł - w1magania wg PN-EN 100B:2004
Ż'Z'Mleko wapienne powinno rnieć postać cieczy o gęstościśmietany, uzyskanej przezrozcieńczenie i
częściciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i
zanieczyszczen
2.3' Rozcieńczalniki: W zalezności od rodzaju farby nalezy stosować:

-

wodę do farb wapiennych,
terpentynę i benzynę do farb i ernalii olejnych,

razcieńczalniki przygotowane fabrycznie dlaposzczególnyclr rodzajów farb powinny
odpowiadaó norrnom państwowym lub mieó cechy techniczne zgodnę z zaświadczeniemo
jakościwydanym przez producenta,
2.4. F arby emulsyj ne wyt:w arzane fabry cznie
Na tynkach mozna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu, lateksu
butadienowo-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach
dopuszczenia przez ITB
2.5. Gips szpaclrlowy według wymagań PN-B-30042:1997
2'6. Mydło szare, Stosowane do gruntowania podłoza w celu zmniejszenia jego wsiąkliwościpowinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. Sprzęt

RoboĘ moŻna wykonywać przy uŻyciu pędzli lrrb aparatów natryskowych.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyłvania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpĘwu na jakośó wykonywanych robót. Sprzęt powinien byó uzgodnicny

i

zaakc eptow any pr Zez Inży nier a.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zaclrowania warunków
kontraktu, zostanąprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. Transport
Farby pakowane naleĘ transportowac zgodnie z PN-85/o_7925Ż i przepisami obowiązującymi w
transporcie kolej owym lub drogowlmr

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna byc ntższaniż +8'c. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy o grzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do temperatury co najmniej +8oC. Po
zakończeniu malowania moŻna dopuścićdo stopniowego obnizania temperatury,jednak przeztrzy
dni nie moze spaśćponizej +1"C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych ścianciepĘm powietrzem od
przewodów wenĘlacyjnych iutządzeń grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i
sufitów mozna wykonywaÓ po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury iurządzeń

_
_

sanitarnych),

całkowitym ukończeniu robot elektrycznych,
całkowiĘm ułożeniuposadzek,
usunięciu usterek na stropach i ścianach'
5"1. Przygotowanie podŁoŻa
a) Podłożeposiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno byó naprawione przez
wypełnienie ubytków zapra-wącementowo-wapienną. Powierzchnie tynku oczyśció od
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze , tŁUszcze, iĘ.) i chemi cznych (wykwity
składników podłoża lub zaprawy) oraz osypujących się ziaren
b) Powierzcirnie metalowe powinny byc oczyszczone, odtfuszczone zgodnb z w1łnaganiami
nonny PN-ISO B501_1 :1996 d|a danego typu farby podkładowej,
c) Przy robotach przygotowawczych wymagającychuĘciamateriałów o właściwościach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasly do fugowania powłok) naleĘ stosowaó
środkiochrony osobistej: okuiary ochronne, kremy ochronne do rąk, wykonywać prace w
rękawicach i specjalnej odzieży ochronnej,
5.2. Gruntowanie
a) Przy malowaniu farbąwapiennąwymalowania rnożna wykonpvaó bez gruntowania
powierzchni,
b) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjrrą tego
Samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lęcz rozcieńezanąwodą w stosunku

c)

1:3-5,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem,
5.3. Wykonywanie powłok malarskich emulsyjnych
a) Powierzchnie tynków uprzednio malowanych powinny byc oczyszczone z fuszczącej się
lub pylącej starej powłoki maiarskiej, a ewentualne nierównościprzeszlifowane i
odpylone,

b) Nie

c)

zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi rodzajami farbbez
usunięcia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok emulsyjnych, jeżeIi
wykazują one dobrą przyczepnośćdo podłoza,
Wszelkie ub}tki i uszkodzenia tynku powinny być naprawiane przy uŹyciu tej samej
zaprary , z ktorej tynk był wykonany i zatarte w taki ryosób, aby naprawiane miej sce
równało się z powierzchniąĘnku: podłoza gipsowe naprawia się zaprawągipsową
po zo

d)

stałe - Zapr aw ą cem entową i ub c ementowo-wap

i

enn ą (z wy prze dzeniem

1

Ę

dniowym),
Farba emulsyjna jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyÓ jej z
innymi materiałarni ' Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem

4.,,

e)

D
g)

6.

wyrównania konsystencji. Czynnośćtę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując
woinoobrotową wiertarkę z mieszadłem.
Farbę rralezy nanosić na przygotowane i wysęZonowane podłoze, w postaci cienkiej i
równomiernej warstrły. Malowanie można wykon1łvaó wałkiem lub pędziem' Farbę
naleĘ nanosió dwukrotnie. Kolejną warstwę mozna nakładaó po całkowitym wyschnięciu
poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosując metodę ,,nakrąlż,,i zachowując dla
danej warstr.qz farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego malowanianaleĘ
zawsze stosowaó farbę w postaci nierozcl'eńczonej,
Nanoszenie farby na powierzchnię na|ezy prowadzió w sposób ciągły (stosując
technologię ''mokfe na mokre''), unikajap przerw w pracy,
Powłoki powinny być niezmyłvalne przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących ( z wyjątkiem spiryusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.
Powinny dawaó aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni,

Kontrota jakości.

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu techniCznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaó
sprawdzenie wyglądu powierzchni, wsiąkliwości,wyschnięcia podłoża i czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni naleĄwykonaó przez oględziny wzrokowe, wsiąk1iwości
- ptzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody (ciemniejsza plama zwi|żonej
powierzchni powinna wystąpió nie wcześniejniż po 3 sekundach'
6.2. Robot]' malarskie

Badania powłok z farb emulsyjnych naIeĘ przeprowadzió po zakończeniu ich wykonarria nie
wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostĄch nie wcześniej niżpo 14 dniach.
Badania przeprowad za się prry temperaturze powietrza nie nizszej od + f 6 i przy wi]gotności
powietrza mniejszej od 65%"
Badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności banvy ze
wzorcem.
Badairie powłok olejnych i syntetycznych powinno obejmować: sprawdzenie powłoki na
zarysowanie i uderzenia, elastyczności i twardości,orazprzyczepności zgodnie z
odpowiednimi normami państwowymi.
Gdy którekolwiek z badań da wynik ujemny, naleĘ usunąó wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać powtómie.
dziennika budowy.

7. Obrniar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz zprzygotowaniem
do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
m al arskich or az upr zsnięci em starrowiska pracy.
Ilośó robót określa się na podstawie projektu z uwzgl$nieniem zrcian
zaaprob owany ch pr zez InĘnier a w czas ie prowadzeni a pr ac i sprawdzonych w
nafurze.

8. odbiór robót
8.1' odbiór robót malarskich

a)

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu
równomiernego rozłoŻenia farby,jednolitego natężenia barwy i zgodnościze wzo1-cem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztańego pigrnentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęclrerzy, odstających płatków powłoki,
widocznych okiem nie rrzbrojoirym śladówpędzla itp., w stopniu kwalifikujapyrn odbieraną
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakościwykonania.

+1

b)

c)
d)
e)

f)

h)

i)

Sprawdzenie twardościpowłoki metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po
powierzchni osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca. Jeślinie wystąpią na niej
rysy
widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości0,5 m, to powłoka spełnia wymagania twardości.

Sprawdzenię przyczepności powłoki do tynku należywykonai ptzez próbę odrywania ostrym

g)

'

Sprawdzenie zgodności barwy powłoki zę wZoTCęm polega na porównaniu, w świetle
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barw ąwzorca.
Sprawdzenie odpomości powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką wełnianą lub bawęłniana szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest
odporna na wycieranie, jeślina szmatce nie wystąpią śladyfarby.
Sprawdzenie odpornościna zarysowanie przeprowadza sięprzez zarysowanie powłoki w kilku
miejscach paznokciem" Jeślinie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym, to
powłoka jest odporna na zarysowanie.

narzędziem powłoki od podłoża

Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą pole ga na zwilŻeniu badanej powierzchni
powłoki przezkilkakrotne potarcie mokrąmiękką szczotkąze szczeciny lub szmatką' Jeślina
szczotce lub szmatce nie pozostaną śladyfarby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni
powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub połysku w stosunku do
powierzchni nie poddarrej próbie, twierdzi się' ze powłoka jest odporna na zm1.wanie wodą.
Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb emulsyjnych na|eĘ
przeprowadzaÓ zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami producenta.
Gdyby którekolwiek zbadan dało wynik negatywny, naleŻy poprawić niewłaściwie
wykonane roboty dla doprowadzęnia ich do zgodności zwymaganiami.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaioną ilośó m2 powierzchni zamalowanej wedfug ceny jednostkowej wraz Z
przygotowaniem do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań
lub drabin maiarskich orazuprzątnięciem stanowiska pracy. PłatnośćmoŻebyc podzielona na
etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na które podzielony został kosztorys
ofeńowy.

10. Frzepisy związane.
10.1. Nonny
PN-62/C-81s02

PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-I:2003
PN-70i8-10100
PN-B-102BO
PN-C-81914:2002
PN-B-30042:1997

Szpaclrlówki i kify szpachlowe. Metody badań
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobieranie
próbek.

Wapno budowlane
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania
przy odbiorze
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcień czalnymi farbami emulsyj nymi
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tyrkarski i klej
gipsowy

10.2. Inne dokumenty

a)

b)

c)

ustawa z dnia7 lipca 1994 roku Prawo budow1ane (tekst jedno\ity:Dz.tJ' zŻ0O3 roku, nr
207, poz. 20 I 6 ; z poźniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16.04'2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz' \] ' z Ż0O4 roku, nr 92, poz.
681),

,,Warunki technicznę wykonania i odbioru robót budowlano_montazovych''' tom
budownictwo ogólne
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0.00 ElernenĘ ślrłsarskie

1. Wstęp
SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej Są wymagania doĘczące
wykonania i odbioru elementów ślusarskich związanych z realizacjąwindy osobowej w budynku

1.1. Przedmiot

Gimnazjum Publicznego w GoŹdzie
1.2. Zakres stosowania

.

SST

Szczegołowa specyfikacjatechnicznajest stosowana jako dokument przetargo\ły i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
i.3. Zakres robót obięt-vch SST
Roboty, których doĘczy specyfikacja, obejmująwszystkie czynności umozliwiające i mające na
celu wykonanie schodów stalowych i irrnych drobnych elementów w tyn obiekcie.
1

.4' określeniapodstawowe

określeniapodane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5' oeólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośó ich wykonania otaz za zgodnośó z dokumentacją
projektową SST, przepisami techniczno-budow1an5'mi, normami, zasadamiwiedzy i sźuki
budowlanej oraz poleceniami Inspełlora Nadzoru.

2. MateriaĘ
2.I.Ksztakowniki zimnogięte wykony'wane jako zamknięte (rury kwadratowe), produkowane zę stali
konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości st0s, St3SX i St3SY. Dfugości fabrykacyjne od 2 do 6
m pr7ł zwiększonej wydajności wykonania' wymagania według PN-EN 70025:2a02,
2.Ż.MateriaĘ do spawania - elektrody otulinowe EA-146 według PN-91A{-69430" Zastępczo moŻta
stosować elektrody ER-346 lub ER-546,
2.3. Śruby fundamentowe według PN-72A4-B5061 zgrubne rodzajuW; Z lub P,
2.4. Śruby złbem sześciokątnym według PN-EN-ISo 4014:2002 średniodokładne,
2'5. Nakrętki sześciokątne według PN-EN_ISO 4034:2002,
2.6' Podkładki oi<rągłe zgrubne wedfug PN-iSo 7091':2003,
2.7. Poliestrowe farby proszkowe do użytku zewnętrznego,
2.8. Uszczelki i przekładki odpowiadające rłymaganiom:
- twardośó Shor'a min. 35-40,
- w1trzymałośóna rozciąganie ok' 8,5 MPa,
- odporność na temperaturę -30 oC do *B0 oC,
- nie powinny rozprzestrzeniaó ognia,
- nie nasiąkliwe,
- trwałośćmin. 20 lat,

3. Sprzęt

Sprzet do transportu i montazu konstrukc_ii.

Do transpońr i

montazu konstrukcji naiezy używac zurawi, wciągarek, dźwigników,
podnośników i innych urządzen. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny byó dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. Sprzęt do robot spawainic4'ch.
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umozliwiać wykonanie złączy zgodnle z
teclrnoIogią spawania i dokumentacja konstrLrkcyjną'
Eksploatacja sprzętu powinna byó zgodna z iirstrukcją.
Spawarki powirrny staÓ na izolującym podwyzszeniu i byó zabezpieczone od

wpĘnvów atmosferycznych.
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Sprzęt pomocniczy powinien być przechow}nvany w zamykanych pomieszc zeniach'
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpĘ'wów atmosferycznych, oświetionez odpowiedniąwenĘlacją. Sprzęt

do połączeń na śruby.

Do scalania elementów naleĘ stosowaó dowolny sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do rrżywania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpĘrłu na jakośćwykonywanych robót. Sprzęt powinien
byó uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący własnościąwykonawcy lub wynajęty do wykonyr,vania robot ma być
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy' Będzie on
odpowiadał wymaganiom ochrony środowiskao przepisom dotyczącyrn jego
uzytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny' urządzenia i narzędzianie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót'

4. Transport
Elementy do transportu naleĘ zabezpieczyc przed uszkodzeniem.
Elementy mogą byó przewożone dowolnym środkięm transport, oraz zabezpieczone
przed uszkodzenietn, przesunięciem lub utratą stateczności.
Wykonawca jest zobowięany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpĘną niekorzystnie na j akośćrobót i właściwościprzewozonych materiałów.

5. W5,661ariie robót
5.1. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny byó czyste, bez naderwań, gradu i zadziorow, żuż|a,nacieków i

rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifowaó.
5.2' Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych
temperatur oraz promieni prostowarria i gięcia' W wyniku Ęch zabiegow w odkształconym
obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.
5.3. Składanie zespołów
Stosowane metody składania częścii przyrządy powinny zagwarantow ać dotrzymanie wymagań
normowych dokładnościzespołów i wykonania połączen.Brzegi do spawania wraz Z
przyległymi pasami szerokości i 5 cm powinny być oczyszczone z rdzy i zanieczyszczęń oraz nie
powinny vy|<azywaÓ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gołym okięm.
Kąt ukosowania, położeniei wielkośćprogu, wymiary rowka oraz dopuszcza7ne odchyłki
przyjmuje się według właściwychnonn SpawaInlczych.
Rzecą,'wista grubośćspoin moze byÓ większa od nominalnej o 20Yo, a Ęlko miejscowo
dopuszcza się grubośó mniejszą o 5%o dla spoin czołowych i o LToń dla pozostaĘch. Dopuszcza
się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśliwady te mieszczą się w granicach
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Spoiny szczepnę powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne'
Pęknięcia' nadmierną ospowatośó, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie
spoin i ponowne ich wykonanie.
Przy połapzeniach na śruby, ich dfugośćpowinna być taka, aby możnabyło stosować jak
najmniejszą ilośćpodkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzió w

otwór głębiej jak na dwa zwoje.
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładrrie przylegaó do
łączony ch powierzchn i.
S ruba w otworze nie powinna przesuwaó się ani drgaó przy osńkiwaniu rnłotkiem kontrolnYm'
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5.4. ogólne zasady montazu konstrukcji stalowej:

-

_
_

przed rozpoczęciem robót naleĄ zapoznaó się z walunkami istniejącymi w miejscu
osadzania Ęch wyrobów pod kątem zapewnienia bezusterkowego wykonania robót
(połączenie wyrobu z elementami obiektu, przejęcie obciążeń przez elementy budowlane

po obsadzeniu wyrobu' mozliwości mocowanie elementu do konstrukcji obiektu, warunki
bezpiecznego czyszazenia i obsfugiwania wbudowanych elementów w czasie
uz}tkowania, tepery wyĘczające osie i linie odniesienia rzędnych obiektu),
Elementy powinny być obsadzone zgodnie z dokumentacja projektową i przy udzia1e
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wyrzymałościi stateczności, układu
geometryczrtego i wymiarów konstrukcj i,
Kolejne eiementy mogą byó montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności
elementów uprzednio zamontowanych,
Do mocowania elementów nie wolno utywac żadnych materiałów, które mogĘby
uszkodzić wyrób,
Zakotwieniana7eĘ dokonaó w taki sposób, aby zapewnione było przenoszenie na
konstrukcje budynku sił i obciążeń w1łvieranychprzezparcie wiatru,
Połączenia i mocowania elementów muszązapewniać swobodne wydfuzanie, kurczenia
lub przesuwanie na wskutek ztniarl'temperatury, przenoszenie sił na elemenfy nośne

budynku,
Pb,Iy wypełniające powinny być osadzone w sposób pewny i trwały,
Wykończenie elementów: aluminium malowane proszkowo na kolor RAL, elementy
stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznychpoprawek' śladów pędzla,
rys i
odprysków i spełniać wymagania dla robót malarskich

6. Kontrola jakości.
6. 1.

Badanie matęriałów
Każda partia materiafu dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptacj ę Inspektora Nadzoru'
odbiór konstrukcji na budowie winien byó dokonany na podstawie protokóhl ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwórni wTaZ Z oświadczeniem w}'twórni, że usterki w czasie
odbiorów międzyoperacyj nych zostĄ usunięte.
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakościmateriałów, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem w1'twórni,
- jakościwykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakościpowłok antykorozyjnych'
odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co sposobu naprawy powstĄch uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
B adanie gotowych elementów powinno obej mowaó
:

-

sprawdzeniewyniarów,
sprawdzeniewykończeniapowierzchni,
6.2. Robofy montazowę
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem rórłności,pionowości i
wypoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczęnia miejsc i sposobu mocowania,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodnośó z dokumerrtacją. Kontrola
polega na sprawdzeniu zgodnościwykonania robot z projektem orazwffiaganiami podanyri
w punkcie 5.4.

^1

dziennika budowy.
7.

Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
_ ilośćton zamontowanej konstrukcji,
Ilośó robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmianzaaprobowanychprzez
lnspeklora Nadzoru w czasie prowadzeniaprac i sprawdzonych w naturze.

8.

odbiór robót
Roboty podlegająwarunkom odbioru wedfug zasad podanych poniżej. Wszystkie roboĘ podlegają
zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
odbiór obejmuje wszystkie materiaĘ podane w punkcie 2 orazczynności podane w punkcie 5 i 6'

9.

Podstawa płatności
Płaci się za prrygotowanie i dostarczenie elementów daszków na miejsce montazu, zamontowanie
elementów, uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy'

10 Przepisy związane.
10.1 Normy
PN-87/B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

Elektrody staIowe ofulonę do spawania i napawania.
ogólne badania i wyrragania'
Spawa1nictwo. Wady złączy spawanych' Nazwy i
okreś1enia
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PN-EN 10025:200Ż
PN-B-102285

PN-70/H-9705i
PN-C-8190i:2002

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych
ochrona przed kor ozją. Przygotowanie powi erzchn i stali,
staliwa, żeliwa do malowania. ogólne wyĘczne
Farby olejne i alkidowe

10.2. Inne dokumenty

ustawa z dnia 7 lipca 1 994 roku Prawo budowlane (tekst j ednolity: Dz. TJ . z
2003 roku, rsr Ż07 , poz. Ż016; z poźniejszymi zmianami,
b) Ustawa z dnsa16.04.20a4 r. o wyrobach budowlanych(Dz.u. zzo04 roku, nr
a)

92,po2.88I),
c) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budow1ano-montazowych'',
tom I - budownictwo ogólne

.N!

.'t

n**{fJ*;

49

sZCZts GoŁowA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.UM.OI.11.()O WINDA OSOBOWA
1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Są wymagan ia dotyczące wykonania i odbioru
robót montażowych windy osobowej w budynku Gimnazjum Publicznego w Goździe
'
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacjt robot wymienionych w punkcie i.1.
1"3.Zakres robót objęt-vch SST
Roboty' których doŁyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umozliwiające
mające na celu montaż windy osobowej w obiekcie objętym kontraktem.
Parametry techniczne:

-typdź-wigu

stopni
-wielkośćkabiny

_siłownik
-udźwig
-prędkość

TML

_osoborły ]l

,': '_,' '

i

-''630kgprzetot90

- 1100x1400 mm21700 mm panele beż U1305
- 1008 niedzielony,

MF

-8osób_630kg'
- 0,4 0,5 mls, 0,62 m/s

-wysokość podnoszenia - 10,0 m'
- ilość
-4

przystanków

- maszynownia : maszynownia prefabrykowana typu D
- pĘn 140litrów
- min wym podszyb.1100 mm nadszyb 3400 mm szer. 1710*1750

Roboty budow1ane wykony'wane będąpod nadzorem fitmy, która dostarczy i zamont4e
utządzenie dźwigowe' Firma nrontująca powinna posiadać wysokiej klasy monterów'
konserwatorów (uprawnienia I klasy) oraz kadrę inzynierską tak aby każdy etap, od
pierwszego kontaktu z budową do odbioru UDT i konserwacji cechował profesjonalizm.
Dźwig powinien być nowoczesny o sprawdzonej technologii, który zapewni
bezavł aryjność' komfort i bezpieczeństwo.
Dostawca musu przedstawió wyłącznie urządzenie posiadające ceĘfikat i aprobatę Urzędu
Dozoru Technicznego, oraz spełnia normy europejskie.
1 .4.określenia podstawowę
określeniapodane w niniejszej SST sązgodne z obowiązującymi odpowiedrrimi normami i

wytycznymi
1.5.ogólne wymagania doĘyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzi alny za jakośó ich wykonania oraz za zgodnośÓ z
dokumentacją projektową SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy i sztuki brrdowlanej oraz poleceniamilnĘniera.
2.

MateriaĘ
Wykaz urządzen i materiałów jest wyszczególniony w poszczególnych DTR poducentów i
na\eĘ je włączyć do projektu wykonawczego. Producenci wind podlegają zatwierd,zeniu

ptzezltĘntera.

Wykonawca zobowięanv jest do uzyskania akceptacji proponowanych materiałow,urządzeńi
producentów przezInĄlniera i następnie zachowania okreslonych materiałów, producentów,
łpów urządzeń i rozwiązań projektowych.
Windę należy zamontowaó zgodnie z obowiązującytli przepisami, DTR producenta,
akuainymi wydaniami polskich norrn wprowadzonyni do obowiązkowego stosowania oraz
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