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1. Wstęp

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  budynku Zachodniopomorskiego Centrum
Edukacji  w   Szczecinie przy ul. HoŜej 6  działka nr ... obręb ..

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy               
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i  
mając na celu wykonanie robót budowlano-montaŜowych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora.

2. Warunki ogólne stosowania materiałów
2.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
są właściwie oznaczone:
�  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,wykazujący, Ŝe
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych-w odniesieniu do
wyrobów podlegających tej certyfikacji [7 i 8],
�  wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych-w odniesieniu do wyrobów
nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
�  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6],
�  wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi.

3. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.
Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
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4. Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba i rodzaj środków transportu powinna być określona w projekcie organizacji robót.

5. Wykonanie robót rozbiórkowych
5.1. Wymagania ogólne
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i poleceń
Inspektora Nadzoru.
W czacie wykonywania robót rozbiórkowych wszystkie postronne osoby powinny znajdować się
poza strefą niebezpieczną.   

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórki w poszczególnych pomieszczeniach  budynku obejmują:
-zdemontowanie  opraw oświetleniowych w sali 42W,
-zdemontowanie drzwi stalowych z wykuciem ościeŜnic w sali 11W, 42W i 2W, 3W, 
-zdemontowania okien  w sali 11W, 
-zdemontowanie parapetów okiennych w sali 11W,
-rozebranie posadzek z płytek terakotowych i wykładziny z tworzyw sztucznych w miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, 
-skucie tynków wewnętrznych w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
-demontaŜ zaworów grzejnikowych w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
-demontaŜ grzejników w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
Elementy z rozbiórki naleŜy bezpośrednio przenieść na plac składowy.
Wykuć z muru stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z dokumentacją projektową i odnieść i
złoŜyć we wskazanym miejscu.
Przy  pomocy młotków murarskich zbić tynki wewnętrzne.

                                                                      
5.3. Wywóz gruzu
Załadować gruz z rozebranych elementów budowli na środki transportu.
Wywieść na miejsce uzgodnione z inwestorem. 
Wyładować gruz ze środków transportu.
Załadować wykładzinę  na środki transportu i wywieść do najbliŜszego punktu jej utylizacji.
Załadować złom na środki transportu i wywieść do najbliŜszego punktu skupu złomu.

5.4. Kontrola jakości robót
Kontroli jakość robót podlegają:
-sprawdzenie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie kompletnej dokumentacji
-uporządkowanie pomieszczeń

 5.5. Odbiory robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 21 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

6. Wykonanie robót Ŝelbetowych
Elementami Ŝelbetowymi w budowanym obiekcie jest podkład pod  posadzkę w  sali 9W.

6.1.Szalunki
 Wykonanie deskowań

W opisywanym przypadku nie zachodzi konieczność wykonanie deskowania i szalunków
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6.2 Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być
oznaczona  metkami  dla  łatwiejszej  identyfikacji.  Przed  uŜyciem  naleŜy  ją  chronić  przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.

Dokumenty, które naleŜy przedstawić w trakcie budowy
A. Dokumenty  dostarczane  przez  wykonawcę  w  trakcie  budowy  muszą  być  zgodne  z

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B. Rysunki   robocze  dostarczone  przez  wykonawcę  przedstawiające  szczegóły  gięcia,
zestawienia stali i układ zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia naleŜy określić następujące
elementy:  wymiary,  przekroje,  odstępy,  układ  i  liczbę  prętów,  oraz  połączenia  z
oznaczeniami kodowymi  pozwalającymi  na  poprawne ułoŜenie  stali  zbrojeniowej  bez
odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych.

D. Zbrojenie naleŜy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO    rozdz.
Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.

Układanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu naleŜy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz
inne zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi  na rysunkach.

2.  Jeśli  rysunki  nie  stanowią  inaczej  naleŜy  stosować  następującą  otulinę  betonową  stali
zbrojeniowej:

a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm

b Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm

c Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm

d Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 

- płyty: 40 mm

- ściany, belki i wieńce: 40 mm.

Połączenia: zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami  podanymi  na
rysunkach.

Wiązanie Ŝebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora

Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków
kiedy  zachodzi  konieczność  przeformowania  przygotowanych  w  warsztacie  prętów.  Przed
kaŜdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania naleŜy uzgodnić to z inŜynierem.

6.3    Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
Beton moŜe być  przygotowywany  na miejscu budowy.

Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):
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Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  betonowych,  wykonawca  powinien  przedstawić
projektowany  skład  mieszanki  betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezaleŜne
laboratorium  i  podpisany  przez  uprawnionego  inŜyniera  budownictwa.  Potwierdzone  kopie
dokumentacji  badań  wszystkich  próbek  mieszanek,  przeprowadzonych  przez  laboratorium,
powinny  zostać  przesłane  zarządzającemu realizacją  umowy.  Nie  wolno  układać  mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy.

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyŜej wymienione
wymagania,  oraz  Ŝe  stosowany przez  niego  projekt  mieszanki,  wykorzystujący  te  składniki,
spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości.
Taki  atest  musi  być  przedstawiony  do  wiadomości  zarządzającego realizacją  umowy,  dla
porównania  z  wynikami  badań  mieszanki  wykonanymi  przez  niezaleŜne  laboratorium.
Dokumentacja  przedstawiona  przez  wykonawcę  powinna  być  kompletna   i  zawierać
wystarczający dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej produkcji wytwórni.

Projekt  mieszanki  betonowej  dla  betonów  konstrukcyjnych  powinien  spełniać  następujące
wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu  powinna wynosić  20Mpa jeśli  w rysunkach  i
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63
mm,  jeśli  w  rysunkach  i  specyfikacji  nie  zaleca  się  inaczej  lub  jeśli  zmianę  zaakceptuje
zarządzający realizacją umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba Ŝe Inspektor
wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3.

Zawartość całkowita powietrza 2-4%.

Skład mieszanki do betonowania 

Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 10 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosić 63 mm.

Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg.

Badania materiałów i mieszanki

Powinny być  zgodne  z  WTWO, Rozdz.  6  i  pozostałymi  wymaganiami  określonymi  powyŜej,
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.

Układanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej  2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy
powiadomić  o  tym zarządzającego realizacją  umowy,  w  celu  sprawdzenia  deskowań,
zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.

B. Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami
przedstawionymi  w  WTWO,  Rozdz.  6,  a  takŜe  zaleceniami  przedstawionymi  w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszankę  betonową  naleŜy  układać  bezzwłocznie  po  opuszczeniu  betoniarki,  nie
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niŜ 450 mm.

D. Podczas  układania  mieszanki  betonowej  nie  dopuszcza  się  stosowania  rur  i  innych
urządzeń wykonanych z aluminium.
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E. Przed  przystąpieniem  do  betonowania  naleŜy  usunąć  z  podłoŜa  gruz  i  inne
zanieczyszczenia.  Kruszywo  lub  piasek  będący  podkładem  pod  mieszankę  betonową
naleŜy  nawilŜyć.  Przed  ułoŜeniem  betonu  naleŜy  posmarować  wszystkie  drewniane
deskowania.  Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i  zatwierdzone przez
zarządzającego realizacją umowy przed ułoŜeniem betonu. 

Zagęszczanie betonu
Beton  będzie  zagęszczany  przy  uŜyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do
pracy  wibratory.  Sposoby  wibrowania  oraz  potrzebny  sprzęt  powinny  spełniać  załoŜenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6.  W celu zapewnienia  odpowiedniej  jakości  zagęszczenia
pracownik  obsługujący  wibrator  musi  mieć  moŜliwość  obserwacji  wibrowanego  betonu,  lub
wykonawca  powinien  wyznaczyć  dodatkową  osobę  odpowiedzialną  za  obserwację  betonu
podczas wibrowania.

Drobne naprawy
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane,

czy  nie  powinny  być  naprawiane  zgodnie  z  zaleceniami  niniejszego  działu.  Przed
przystąpieniem  do  napraw  wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  (poza  określonymi
wyjątkami)  zgodę  zarządzającego realizacją  umowy  co  do  sposobu  wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki
w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co
do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.

B. Przerwy  robocze  za  wyjątkiem  miejsc  występowania  uszczelnień  powinny  być
wypełnione  bezskurczową  niemetaliczną  zaprawą.  Kolor  zaprawy  powinien  być
dopasowany do przylegającego betonu.

C. Powierzchnia  uszkodzeń  i  cały  wadliwy  beton  ma  być  usunięty  aŜ  do  odsłonięcia
zdrowego  betonu.  W  przypadku  konieczności  skuwania,  krawędzie  skucia  mają  być
prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia
uszkodzeń  ma  być  wypełniony  niemetaliczną  bezskurczową  zaprawą.  Przed
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy, gdyŜ
niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien  ją  przedstawić  przekonsultować  z  przedstawicielem  producenta  środków
wiąŜących  i  zaprawy bezskurczowej  oraz  uzyskać  pisemne  instrukcje  co  do  sposobu
naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy
do akceptacji.

6.4. Prace wykończeniowe
Wykończenia płyt i podłóg: 

Płyty i  podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania.  Wykończenie,  do
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu
i  usunięciu  nadmiaru  wody,  ale  jeszcze  dla  betonu  znajdującego  się  w  stanie  plastycznym.
Wyrównanie  powierzchni  powinno  zostać  sprawdzone  przez  przyłoŜenie  3  metrowej
przykładnicy.  W  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  zagłębień  naleŜy  je  natychmiast
wypełnić  świeŜo  zarobionym  betonem,  wyrównać,  zagęścić  i  ponownie  poddać  pracom
wykończeniowym.

Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.
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Betony  po  wykonaniu  prac  wykończeniowych  powinny  być  chronione  przed  zniszczeniem
fizycznym  a  przypadku  jego  wystąpienia  naprawione.  Powinny  być  takŜe  chronione  przed
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących
zabrudzenie.

6.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.
Płyty.

Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nierówności  powierzchni  płyt  nie  powinny przekraczać  5  mm niezaleŜnie  od  miejsca  i
kierunku.  Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości  połoŜoną na najwyŜszym
punkcie. 

2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjątkiem płyt  zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do
rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając
tolerancje.   Wykonawca  jest  całkowicie  odpowiedzialny  za  odpowiednie  funkcjonowanie
ukończonej  budowli.  Spadki  naleŜy  poprawić,  jeśli  jest  to  konieczne  dla  uzyskania
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niŜ 5 mm i
powinny spełniać określone powyŜej wymagania.

6.6. Pielęgnacja betonu
A. Pielęgnacja  betonu  powinna  polegać  na  utrzymywaniu  betonu  w  stanie  ciągłej

wilgotności  w ciągu:

- 7 dni w przypadku uŜycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uŜycia cementu hutniczego
Wybór metody pielęgnacji betonu zaleŜy od opinii zarządzającego realizacją umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, naleŜy przed zastosowaniem
specyfików do  pielęgnacji  betonu  upewnić  się  czy są  one  zgodne  z  przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości naleŜy do pielęgnacji
uŜywać tylko wody.

C. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach naleŜy:

1. Chronić  powierzchnię  przez  przykrywanie  matami  lub  przykryciami  z  materiałów
wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności.

2. Przykrywać  25  mm  warstwą  mokrego  piasku,  ziemi,  lub  trocin  i  utrzymywać  w
wilgotności.

3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.

4. Jeśli  dodatkowe wykończenie płyt  nie  będzie wykluczało obecności  środka,  stosować
środek pielęgnacyjny.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych
środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.

5. W  przypadku  zastosowania  innych  metod  pozwalających  utrzymać  wymaganą  stałą
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do
zatwierdzenia InŜynierowi.

D. Pielęgnacja  i  ochrona  betonu  przy  chłodnej  pogodzie  powinna  przebiegać  zgodnie  z
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony
lub wymieniony.
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6.7. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania
Dokładności prac wykończeniowych
Pielęgnacji betonu.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
    
Kontrola jakości betonów.    
Inspektor  Nadzoru  powinien  mieć  dostęp  i  prawo  do  kontroli  wszystkich  wytwórni  betonu,
cementowni  oraz  urządzeń  dostawców,  producentów,  podwykonawców  i  wykonawców
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie
betonu muszą prowadzić bieŜącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.

6.8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 21. niniejszej Specyfikacji Technicznej 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej. 

7. Wykonanie robót stolarskich
7.1.Przygotowanie ościeŜy
Stolarka okienna moŜe byś osadzona w ościeŜach z węgarkami lub ościeŜach bez węgarków.
OścieŜa z węgarkami w nadproŜu, wzdłuŜ stojaków ościeŜnicy oraz dodatkowym progiem
betonowym, drewnianym lub drewnopodobnym przytwierdzonym do dolnej części ościeŜa,
powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

7.2. MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej  z PCV
Okna z PCV z profili 5-komorowych, kolor biały dwustronny o powierzchni 1,82m2 rozwierano-
uchylne z nawiewnikiem w ramie ościeŜnicy, okna stałe o odporności ogniowej EI 15 szklone
dwuwarstwowo szkłem o k=1,1W/m2*K

7.3. MontaŜ stolarki drzwiowej  stalowej
Drzwi stalowe dwuskrzydłowe  kolor uzgodniony z inwestorem .
Wszystkie ościeŜnice do stalowych stalowe.

7.4. Kontrola jakości robót
Kontrola prawidłowości wykonania:
-sprawdzeniu podlega zgodność wykonania według wymiarów określonych w projekcie
-prawidłowość wykonania wiązań, spoin i równość powierzchni ścian, odchyłek wymiarowych
-sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z projektem i określonymi w
nim parametrami
-sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do zastosowania 
-z odbioru robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich wykonania
oraz zastosowania właściwych materiałów. Czynności odbioru naleŜy potwierdzić wpisem do
dziennika budowy.

7.5. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 21. niniejszej Specyfikacji   Technicznej.
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8. Wykonanie robót tynkarskich
8.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego(Dotyczy ścian nowych)
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5 C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby
nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0 C.
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonania robót budowlano-montaŜowych
w okresie obniŜonych temperatur.
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch  dni przed
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czacie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.

8.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜa pod tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy  PN-70/B-10100p. 3.3.2.  
Spoiny w murach z bloczków powinny spełniać następujące warunki
-W ścianach przeznaczonych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin na głębokość
około 5mm.
-Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z  substancji tłustych moŜna usunąć 10% roztworem
mydła szarego lub wypalić lampą benzynową.
-Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.

8.3. Wykonywanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie
 PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubość tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz rodzaju podłoŜa lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100
Tynki kategorii II i II I naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy.
 Tynk trzywarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi.
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne:tynków nienaraŜonych
na zawilgocenie-w proporcji 1:1:4, naraŜonych  na zawilgocenie- w proporcji 1:1:2.

8.4.Wykonywanie tynków cienkościennych
Tynki cienkościenne są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uŜycia pasty o
właściwej konsystencji, której    nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać.
Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie moŜna  rozpocząć bezzwłocznie po
otwarciu pojemnika i przemieszaniu  zawartości.    
Czynności nakładania tynków cienkościennych przebiegają następująco i mogą być prowadzone
w temperaturach od +5°C do +25°C
Materiał naleŜy naciągać na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gładkiej.
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Nadmiar tynku ściągnąć równieŜ pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna.
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego.  

8.5.Kontrola jakości 
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie niezbędne właściwości cementu, wapna i kruszyw
 
Badania w czasie trwania robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”
Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót            
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100p. 4.3. i powinny umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
-zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowość przygotowania podłoŜy,
-mrozoodporność tynków zewnętrznych,
-przyczepność tynków do podłoŜa,
-grubość tynku,
-wygląd powierzchni tynku
-prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
-wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8.6.Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 21. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  tynkowych.
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe
oczyścić i umyć wodą    
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badani według pkt. 11.4. ST dały wyniki pozytywne.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących  rozwiązań:
-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,
-w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe.

Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii
prostej nie mogą być większe niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej
dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
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pionowego- nie mogą być większe niŜ 2mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w
pomieszczeniu
poziomego- nie mogą być większe niŜ 3mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 6mm  na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoŜa,
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać
-ocenę wyników badań,
-wykaz wadi usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
          
9. Wykonanie robót wykładzinowych(posadzki) i okładzinowych
9.1.PodłoŜa pod wykładziny
Na podsypkę pod warstwy posadzkowe parteru naleŜy stosować piasek średni. 

Grubość  podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  wynosić  30cm.  Podsypka  powinna  być  zagęszczona  i
wyprofilowana.

PodłoŜe pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkład z zaprawy cementowej powinien mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12MPa, a
na zginanie 3MPa. Podkład betonowy powinien być wykonany z betonu co najmniej B-15.
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić:
- 25mm dla podkładu związanego z podłoŜem 
-35mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej
Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na gładko, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są  zabrudzenia bitumami i
środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu nie moŜe
przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.
W podkładzie naleŜy wykonać zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny
 mieć wymiary nie większe niŜ 5*6m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji
budynku, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wykładzin.  
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku spadków, miejsc
osadzenia wpustów oraz miejscach wykonania dylatacji powinny być podane w projekcie

9.2. Wykonanie wykładziny z płytek ceramicznych
Płytki ceramiczne przed przyklejaniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki.
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. NaleŜy rozprowadzać ją
po podłoŜu packą ząbkowaną . Kompozycja powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię podłoŜa. Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na
wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut.
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę naleŜy ją
lekko przesunąć po podłoŜu(ok. 1-2cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod
płytką miała grubość 6-8mm. Przesunięcie nie moŜe powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej grubości spoiny naleŜy stosować wkładki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin
między płytkami.
Zaleca się aby szerokość spoin wynosiła przy płytkach o długości boku: 
do 100mm około 2mm,
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od 100m do 200mm około 3mm,
od 200mm do 600mm około 4mm,
Po związaniu kompozycji klejącej naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą  do
fugowania na menisk wklęsły. W wykładzinie naleŜy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu,
a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i
wkładki dylatacyjne powinny mieć  aktualną aprobatę techniczną.

9. 3. Wykonanie wykładziny z tworzyw sztucznych
Do układania wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych noŜna przystąpić po:
-zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie
-wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach
-sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a takŜe stolarki okiennej
Wykładzinę naleŜy układać w pomieszczeniach w których panują następujące warunki:
-temperatura otoczenia wynosi 17-5 C
-temperatura podłoŜa wynosi 15-22 C
-względna wilgotność powietrza nie przekracza 75% 
Przed przystąpieniem do montaŜu wykładziny naleŜy sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia,,a
wzory i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej
Wszystkie materiały na 24 godziny przed montaŜem naleŜy pozostawić w pomieszczeniu, w którym
panują warunki opisane powyŜej. Wykładzinę na ten okres naleŜy rozwinąć w celu dokładnego
dopasowania do podłoŜa.

Klejenie wykładziny
Na przygotowanym podłoŜu naleŜy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z
projektem. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłoŜu. MontaŜ rozpocząć od
krawędzi ściany połoŜonej najdalej od wejścia.
Wykładzinę naleŜy przykleić całą powierzchnią do podłoŜa. Do klejenia wykładziny stosować kleje
zalecane przez producenta wykładziny. Przestrzegać norm zuŜycia kleju zawartych w danych producenta.
W celu przyklejenia naleŜy zwinąć płat rozłoŜonej wykładziny do połowy, a drugą część wykładziny
zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoŜa nanieść klej za pomocą
packi ząbkowanej.
Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (około 10-15 min od jego nałoŜenia) naleŜy dokładne docisnąć
wykładzinę do podłoŜa, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o cięŜarze
ok. 50-70 kg.
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin naleŜy moŜliwie szybko usunąć mokrą szmatką.
Przygotowanej posadzki nie naleŜy uŜytkować przez co najmniej 48 godzin.

Spawanie wykładziny na gorąco
Spawanie styków moŜna rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny.
Zbyt wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w
skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej.
Styki wykładziny moŜna zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w
powstałe wyŜłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się
stosować sznur o średnicy 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura naleŜy ściąć, aby tworzył z
wykładziną jedną powierzchnię.
Ścinanie sznura przeprowadza się w dwóch etapach:
-wstępne ścinanie spawu naleŜy wykonać specjalnym noŜem z nałoŜoną prowadnicą lub specjalnym
ścinaczem,
-wstępne ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1mm nad wykładziną,
-właściwe ścinanie spawu naleŜy wykonać noŜem bez prowadnic zwracając  uwagę, aby nie uszkodzić
brzegów wykładziny,
-właściwe ścinanie naleŜ prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.

9.4.Kontrola jakości robót
Kontrola wykonanej okładziny i wykładziny powinna obejmować:
-zgodność wykonania z dokumentacją projektową lub umową(poprzez oględziny i pomiar),
-stan podłoŜy na podstawie protokołów badań między operacyjnych,
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-jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów  zgodności
przedłoŜonych przez dostawców, prawidłowość wykonania okładzin i wykładzin przez
sprawdzenie: 
a) przyczepności okładzin i wykładzin
b) odchylenia krawędzi do kierunku poziomego i pionowego, przy uŜyciu łaty o dł. 2m
c) odchylenia powierzchni do płaszczyzny mierzonego, przy uŜyciu łaty o dł. 2M
d) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością
do 1mm, grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką , która nie powinna
przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji zuŜycia kompozycji klejącej.
W czacie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robot zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

9.5. Odbiór wykładzin
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 21. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiór częściowy przeprowadza się po zakończeniu następujących etapów:
-przygotowaniu podłoŜa
-zamocowaniu okładzin i wykładzin
Odbiór końcowy
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robot wykładzinowych i okładzinowych
na podstawie:
-protokołów z odbiorów częściowych 
-oceny aktualnego stanu robót
Z odbioru końcowego naleŜ sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być
wpisany do Dziennika Budowy

10.Wykonanie robót malarskich

10.1. Wykonanie robót
Malowanie poszczególnych  pomieszczeń naleŜy wykonywać kolejno.
Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich naleŜy odpowiednio przygotować
powierzchnię malowanych elementów poprzez wykonanie następujących prac:
-wykonanie reparacji rys i pęknięć pod malowanie farbą emulsyjną i ftalową,
-wykonanie szpachlowania pod malowanie farbą ftalową,
-wykonanie gruntowania podłoŜa masą gruntującą
Ściany i sufity wewnątrz budynku malować dwukrotnie farbami wodoodpornymi dyspersyjnymi
w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
Ściany  wewnątrz budynku malować dwukrotnie farbami ftalowymi.
Stolarkę okienną malować dwukrotnie farbami ftalowymi.
Stolarkę drzwiową malować dwukrotnie farbami ftalowymi.
Kolor farb ftalowych kaŜdorazowo uzgodnić z inwestorem.
Kolejne warstwy farby nanosić po całkowitym wyschnięciu warstw niŜszych, i przestrzegać
wytycznych zawartych w instrukcji producenta farb.

10.2. Kontrola jakości robót
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić
zgodność z umową.

10.3. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 21. niniejszej Specyfikacji  Technicznej.
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11. Roboty uzupełniające
11.1. Wymiana grzejników
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zdemontować istniejące grzejniki wraz z
zaworami.
W miejsce zdemontowanych grzejników zamontować grzejniki płytowe o mocy minimalnej
1498W. Grzejniki montować zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 
Grzejnik wyposaŜyć w zawory regulacyjne termostatyczne z głowicami, oraz zawory powrotne.
Po zamontowaniu grzejników przeprowadzić próby szczelności

11.2. Wymiana opraw oświetleniowych.
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zdemontować istniejące oprawy
oświetleniowe.
W miejsce zdemontowanych opraw oświetleniowych zamontować oprawy oświetleniopwe
rtęciowe z regulowaną wysokością zawieszenia. 
Oprawy montować zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 

11.3. Kontrola jakości robót
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić
zgodność z umową.

11.4. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 21. niniejszej Specyfikacji  Technicznej.

12. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólny

13. Ochrona środowiska
Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony 
dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności 
zabezpieczeniu przed hałasem, skaŜeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed moŜliwością wywołania poŜaru.

14. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.

15. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego 
zaplecze socjalna wyposaŜone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP.

16. Nazwy i kody
Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

                                      budowlanych lub ich części                                 
     Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych
     Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
     Kod CPV 45262321-7 Wyrównywanie podłóg
     Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
     Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
     Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
                                          ciesielskie
     Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzy sztucznych
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     Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
     Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
     Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

17. Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej i 
         specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa 
-obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentację  fotograficzną, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-inne dokumenty stanowiące integralną część umowy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
-dokument stanowiący integralną część umowy określająca zasady wykonania i odbioru robót w
sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości

Skróty i uproszczenia:
BIOZ- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
CPV-  Wspólny słownik zamówień
OST-  Ogólna specyfikacja techniczna 
SST-  Szczegółowa specyfikacja techniczna

18. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót montaŜowych i
rozbiórkowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości wykonywanych robót
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić
zgodność z umową.

19. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych.
Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych robót z
wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej.

20. Wymagania dotyczące odbioru robót.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia  zaawansowania
robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych.
Ogólne zasady obmiaru robót-obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych
robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej trzy dni
wcześniej.
Wyniki obmiarów są wpisywane do>księgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót.

21. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych.
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
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22. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowania

[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,
        Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
         Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
         Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
       warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
       (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia 1999 r. 
       w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych
      (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
      w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
      budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r
       w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  znakowania
       wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego  stosowania w
       budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r
       w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
       na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  i stosowanych
       według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

[7]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
       wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
       mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub  ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub 
       środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji  na znak bezpieczeństwa i oznaczenia
       tym znakiem, oraz wyrobów podlegających  obowiązkowi wystawiania przez  producenta
       deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
       wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać
       zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska,
       wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
       porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności
      wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia  2003 r.
       w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

 
[10]  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
         odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
    dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)
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[12]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
         w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
         (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
         ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, 
          Nr 91/02 poz. 811)

[14]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
         higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-ISO 6935-1 1998 Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie
IDT-ISO 6935-1 1999
PN-ISO 6935-1/AK 1998  Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2 1998 Stal do zbrojenia betonu
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe Wymagania techniczne
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN-74/B-3000 Cement portlandzki
PN-B-91000 Stolarka budowlana Okna i drzwi Technologia
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych
PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
PN-B-94025 Okucia budowlane Zakrętki  Zakrętki wierzchnie z klameczką
PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gałki
PN-EN 12004 2002 Kleje do płytek
PN-ISO 13006 2001 Płytki i płytki ceramiczne
PN-EN 87 1994 Płytki i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe

PN-EN 176 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości  wodnej
                         E<3% Grupa BL

PN-EN 178 1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
                          wodnej E<3% Grupa B Ha

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy  odbierze
PN-88/B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw
PN-B-30020 1999 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701 1997 Cementy powszechnego uŜytku


