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Prace powinny bye realizowane zgodnie z projektern, p n y  uiyciu materiabw i wymbow 
budowlanych odpowiadajqcych normom pahstwowym PN, 8N lub swiadectwem Instytutu 
Techniki Budowlanej, posiadajqcych odpowiednie aparaty techniczne, cewkaty, zgodnie z 
urzqdowymi przepisami i rozporzqdzeniami, a w kwestiach nieuregulowanych polskimi 
przepisami wlasciwe sq normy i standardy europejskie. w pierwszej kolejnosci normy DIN i 
EN, a takze pnywdane w dalszym ciqgu inne, osobne pnepisy. 
Materia4y stosowane do wykonania rob& powinny zawierac Certyfikat lub Deklaracje 
Zgodnosci z Aprobatq Technicznq lub PN, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, Certyfikat 
zgodnosci ze zharmonizowanq normq europejskq wprowadzonq do zbioru norm polskich, na 
opakowaniu powinien znajdowac sie termin pnydatnosci do stosowania. 

Wymagany sprzqt do wykonania rob~t :  szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia 
podloza, szpachle i pace metalowe tub z t w o ~ y w  sztucznych, nanqdzia tub urzqdzenia 
mechaniczne do ciqcia plytek, pace zqbkowe stalowe lub z twonyw sztucznych o wysokosci 
zqbkbw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejqcych, baty do sprawdzania rownosci 
powierzchni, poziomice, mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkq elektrycznq oraz 
pojemniki do przy gotowania kompozycji klejqcych, pace gumowe rub z twonyw sztucznych 
do spoinowania, gqbki do mycia i czyszczenia, wkladki (knyzyki) dystansowe, pqdzle i watki, 
mieszadta koszyczkowe napqdrane wiertarkq elektrycznq oraz pojemniki do pnygotowania 
kompozycji sktadnikow farb, agregaty rnalarskie ze sprqzarkami, drabiny i rusztowania. 
Aoboty wybuneniowe mogq byc wykonywane rqcznie. 
Materiaty naleiy skladawac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych 
pned opadami i ternperaturarni minusowyrni. 
Plyty gipsowo-kartonowe nalezy skiadowac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na 
rbwnym i mocnym, a zarazern pfaskim podktadzie. wysokosc skjadowania - do pieciu 
pakietow o jednakowej dlugosci, nakhdanych jeden na drugi. 

3. WYMAGANIA OOTYCLqCE SRODK~W TRANSPORTU 

Zastosowane Srod ki transportu muszq gwarantmac bezpieczehstwo pracownikow, osob 
tnecich oraz nie pogorszenie jakosci pnewozonych i dowotonych wyrobow budowlanych. 
Sposob transportu i sktadowania powinien byc zgodny z warunkami i wymogami podanymi 
pnez producenta 

Prace p n y  przebudowie obiektu powinny byc realizowane zgodnie z projektem p n y  uiyciu 
rnateriajow i wyrobow budowlanych odpowiadajqcych normom panstwowym PN, BN lu b 
swiadectwem Instytutu Techniki Budowlanej, posiadajqcych odpowiednie aparaly 
techniczne, certyfikaty. Wykonawstwo rabcit objqtych projektem wymaga ustanawienia osoby 
uprawnionej, sprawujqcej kierownictwo i nadz&. W ramach poszczegWnych etapow prac, 
zaleca sic dokonywanie odbioru robot budowlanych zani kajqcych i ulegajqcym zakryciu; 
odbiorbw czqsciowych umoiliwiajqcych przejsciowe rozliczenie robCrt. Przedrniotem odbioru 
ostatecznego moie byc tylko catkowicie zrealirowany obiekt. Przekazanie pomieszczen 
uiytkownikowi do eksploatacji powinno bye dokonywane po usunieuu wad i usterek 
wy mien~onych w protokole odbioru koircowego. Wykunawca jest zobowiqzany do udzielenia 
~nwestorowi gwarancji na wykonane pnez siebie prace. 
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Wykonawca robot jest odpuwiedzialny za jakosc ich wykonania, ich E ~ O ~ ~ O S C  z 
dokurnentacjq projektowq, SST i poleceniami lnspektora nadzom 

4.1. wybunenia 

Projektuje siq nastepujqce prace rozbiorkowe : 

- wybunenie scian dziajowych w porn. PI, P2, P3 o konstrukcji murowanej 

- rozbiorka scianki dziabwej pomigdzy porn. P3 i P4, konstrukcji drewnianej, 
wykonczonej ptytami pilsniowymi do wysokosci h=2,4 m, powyiej pneszklonej 

- demontai istniejqcych warstw posadzki do warsby wytewki betonowej w porn. P1, 
P2, P3, P4, P5, P6 

- demontai istniejqcych punktow swietlnych i instalacji elektrycznych 

- demontai 7 szt. drzwi wewnetrznych szer. -80 ern 

Przed wyburzeniam i naleiy przeszkolic pracownikhv w zakresie warun kbw bhp. Podczas 
wybunen tachowac ostroznosc szczegolnie p n y  wybunaniu elementow wiqkszych, tub 
wysokich. Pnestnen za scianq pneznaczonq do wybutzenia zabezpieczyc pmez poloienie 
materiahw zabezpieczajqcych. 
Prace rozbibrkowe wykonac rqcznie lub mechanicznie. 
Istniejqce elementy nosne budynku pozostawione bez zmian. 

4.2. stropy 
Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe istniejqce pozostawione bez rob~t  budowlanych. 

4.3, sciany dzialowe 

Wskazane na rysffnkach sciany wewnetnne istniejqce do wybunenia, a pozostale do 
pozostawienia. Po dokonaniu wybunen brakujqce elementy scian oraz nierbwne krawqdzie 
pozostawionych po wybuaeniu scian wyrownat. Nowe sciany dziabwe wykonac w systemie 
ptyty kartonowo-gipsowej (GKF 12.5 mrn x 2) na konstrukcji z blaszanych profit; 
(systemowych) z wywnieniem wehq mineralnq (2 x Scm o roznych g?stoSciach) w porn. 
PI, P2, P3, P4. 
Przed pnystqpieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowa-kartonowych powinny by6 
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podfynkowe, zamurowane 
przebicia I bruzdy , osadzone oscielnice dmviowe i okienne. 
Przed rozpoczqciem prac montaiowych pomieszczenia powinny byc ocryszczone z gruzu i 
odpadow. 
Okladzin y z plyt gipsowo-kartonowych naleiy wykonywad w temperaturze nie niiszej n i i  
45°C pod warunkiem, t e  w ciqgu doby nie nastqpi spadek poniiej O°C, a wilgotnosc 
wzgledna powietrza miesci siq w granicach od 60 do 80%. 
Pornieszczenia powinny hyc suche i dobrze pnewietnone 
Przy montatu p)yt gipsowo-kartonowych naleiy pnestrregae rasad pbdanych w normie PN- 
7218-1 01 22 ,,Roboty okladzinowe. suche tynki. wymagania i badania przy odbione". 
Odchylenie powiertchni suchego tynku od linii prostej powinno wynosic nie wiecej niz 2mm 
na 1 mb i nie wigcej niz 3 mm na d e j  powierzchni ograniczonej scianami. Podobnie 
odchylenie powienchni pionowych i poziomych na catej dkrgosci lawy kontrolnej (2mb) od 
l~nii prostej powinno wynosic nie wiqcej niz 2mm. 

4.4. obudowy instalacji 

Projekt pnewiduje wykonanie obudowy projektowanej instalacji wentyiacji mechanicznej 
(GKF 12.5 mm) na konstru kcji z blaszanych profili (systemowych) - pom. P3. 




















