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CZĘŚĆ OGÓLNA
1.

INFORMACJE WSTĘPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i
odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą
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„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej Nr 1 przy ul. Dworcowej 4 w Łaziskach Górnych oraz pełnienie
nadzoru autorskiego w trakcie trwania realizacji inwestycji”,
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót
przewidywanych do wykonania wyżej wymienionego zadania i jest zgodny z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o:
umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą
dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji,
projekty wykonawcze obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez:
Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
ogólną charakterystykę obiektu
inwentaryzację budowlaną obiektu
przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w
kolejności technologicznej ich realizacji
katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 z
dn. 16.09.2004r. poz.2072/
Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia
16.12.2002 z późn. zm./
Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
późn. zm. ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz
1537/.
2.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
Gmina Łaziska Górne, pl. Ratuszowy 1 , 43-170 Łaziska Górne
jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę: „Opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej
Nr 1 przy ul. Dworcowej 4 w Łaziskach Górnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w
trakcie trwania realizacji inwestycji”,
2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą:
a) roboty rozbiórkowe:
- rozebranie instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, obróbek
dylatacji – wymiana na cynkowo – tytanowe.
- demontaż instalacji CO wraz z obudowami grzejników ,
2
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- rozebranie blachy trapezowej stanowiącej poszycie na skośnych fragmentach dachu i nad
klatkami schodowymi nowej szkoły,
- demontaż stolarki drewnianej okiennej i ślusarki aluminiowej,
- demontaż świetlików dachowych segment B,
- rozebranie studzienek doświetlających i murków przy okienkach piwnicznych i zejściu do
piwnicy Starej szkoły
- skucie tynków zewnętrznych ścian piwnicznych i fundamentowych Starej szkoły,
- skucie tynków na kominach – 50% powierzchni,
- rozbiórka nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej przy budynku,
b). Roboty budowlane obejmujące:
- wykonanie zamurowań i podmurówek z pustaka ceramicznego ( Nowa szkoła) i z cegły
pełnej ( Stara szkoła),
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i piwnicznych,
- wykonanie izolacji poziomej posadzki w piwnicy w Starej szkole,
- wykonanie ocieplenia stropów na poddaszu ,
- wykonanie ocieplenia stropu nad piwnicą,
- docieplenie fragmentów ścian wewnętrznych,
- wykonanie nowego poszycia na skośnych fragmentach dachów, nad klatkami schodowymi i
nad wejściem głównym Nowej szkoły z blachy tytanowo-cynkowej na rąbek stojący
- wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką, mokrą,
- wykonanie docieplenia dachów Nowej szkoły wraz z ułożeniem pokrycia z papy
termozgrzewalnej,
- wymiana bocznych drzwi wejściowych drewnianych i renowacja głównych drzwi
wejściowych do budynku Starej szkoły,
- montaż stolarki okiennej,
- montaż ślusarki aluminiowej,
- montaż świetlików segment B
- remont elewacji Starej szkoły z odtworzeniem detali architektonicznych,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową,
- montaż instalacji CO z osłonami grzejnikowymi,
- malowanie ścian i sufitów,
2.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące obejmują:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano – instalacyjnej, stanu
porea1izacyjnego -należy do obowiązków Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmują:
a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy
b) zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy należy do obowiązków Wykonawcy .
c) uzyskanie warunków dostępu do wody i energii elektrycznej - należy do obowiązków
Wykonawcy.
2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.
Remontowany obiekt usytuowany jest w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 4
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2.4.2. Dane ogólne:
Budynek użyteczności publicznej, szkolny, trzykondygnacyjny z częściowym
podpiwniczeniem, poddaszem użytkowym, dachem częściowo krytym dachówką karpiówką
a częściowo płaskim, krytym papą.
BUDYNEK
Ilość
nadziemnych

Dworcowa 4
kondygnacji 3

Powierzchnia zabudowy

3772m2

Kubatura

2357,90 m3

Liczba sal klasowych

15 + 9

Liczba lokali mieszkalnych

3

Budynek wyposażony jest w instalacje:
• elektryczną,
• wodno – kanalizacyjną,
• gazową,
• centralnego ogrzewania,
• wentylacji grawitacyjnej.
2.4.3. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych.
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować:
• projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy,
• projekt organizacji robót budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty
winny uzyskać akceptację Inwestora.
3.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia)
B.00.00.00 WYMAGANIA WSPÓLNE (CPV 45200000-9)

1.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowo-budowlanych termomodernizacji budynku SP1 w Łaziskach Górnych.
1.2. Podstawa opracowania
Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowiązujących PN,
- przepisach prawa budowlanego,
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- atestach,
- świadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
- literaturze technicznej.
1.4. Wspólne wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które
są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:
dokumentację projektową,
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
1.4.2. Obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych
punktów i poziomów odniesienia.
2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robót.
3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację projektową,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje
się, że wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ważności:
1. Specyfikacja Techniczna
2. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant –
Wykonawca robót
3. Dokumentacja Projektowa.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za
wartość docelową, od których dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji
wykonawczej. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane elementy budynku nie będą
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość
elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną
niezwłocznie zastąpione innymi.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w
zadowalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W
miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru
materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:
- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1).
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- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewnia ich obsługę i dozorców.
6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające
przed:
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru
7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w
okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.
9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a
w tym:
• utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,
• właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym
jako rezultat niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników
wykonawcy.
10.Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej.
11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną
Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać
roboty do czasu dalszych decyzji.
12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
2. MATERIAŁY.
2.1 Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację
zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa taka
deklarację na swoją odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.
Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady
obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i
paliw.
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Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod
względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy
przerwać.
Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu na co najmniej trzy tygodnie przed
planowanym rozpoczęciem robót informacje o zastosowanych materiałach, certyfikaty i
aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów budowlanych. Wszelkie materiały i
urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi,
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z
odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
wyborze materiału.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora .
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Stosowanie materiałów równoważnych
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w
dokumentacji projektowej lub technologią równoważną. W przypadku wystąpienia
możliwości zastosowania równoważnego rodzaju materiału w wykonywanych robotach,
spełniającego warunki techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT I MASZYNY
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantować jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.
4. TRANSPORT.
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.
1. Szczególna uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, wełny mineralnej.
2. Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju
przewożonego ładunku.
3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.1. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów
podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a także
w jego granicach.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN,
dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów
robót wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót.
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i
rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.
Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy,
ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów.
5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy :
dziennika budowy,
księgi obmiarów,
dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych,
certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych,
dokumentów pomiarów cech geometrycznych,
protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawcę i Inwestora.
5.1.1. Dziennik budowy
jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w
odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby
dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy
instytucji, którą reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa
wykonywania robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy.
5.1.2. Księga obmiaru
jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Pisemne
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potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru
prowadzi kierownik budowy.
6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami
odpowiedzia1ny jest Wykonawca robót.
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
projektu organizacji robót, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
projektem.
Projekt organizacji robót powinien zawierać :
opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ,
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów
technicznych oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,
wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów,
sprawdzania i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót
opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :
wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które
zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby
mogła być zapewniona rytmiczność robót,
prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów,
która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.
Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.
6.2. Koszty badań kontrolnych.
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań.
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.
7.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów
Rzeczowych.
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Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i
wbudowanych materiałów.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w
księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.
8.

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez
Inwestora.
8.1. Podział odbiorów.
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora.
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robót.
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące
dokumenty :
dokumentację projektową i ST,
receptury i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy, księgi obmiaru,
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
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certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych
dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,
opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badan i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru,
dokumentację powykonawczą,
operat kalkulacyjny.
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz
oględziny podczas dokonywania odbioru.
Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary
dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez
komisję odbioru.
Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i
pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe.
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą
10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr
109, poz. 1157; Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr
80, poz. 718))
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163) z pózn. zmianami)
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz.
627) wraz z przepisami wykonawczymi
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z
przepisami wykonawczymi

11

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR W ŁAZISKACH GÓRNYCH

[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
B.01.00.00 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH (CPV 45111100-1)
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umożliwiające i mające na celu wykonanie
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:
B.01.00.00. – Rozbiórki:
B.01.01.00. - Rozbiórki obiektów kubaturowych:
- rozebranie rynien i rur spustowych,
- wykucie gniazd, bruzd, i otworów w ścianach z cegły,
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaż instalacji CO i osłon grzejników
B.01.02.00. - Rozbiórki obiektów powierzchniowych:
- rozebranie obróbek blacharskich i osłon dylatacyjnych,
- rozebranie poszycia z desek i pokrycia z papy i blachy trapezowej,
- rozebranie podsufitek, ślepych podłóg i zasypek stropów
- skucie tynków,
- rozbiórka nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej,
B.01.03.00. – Wywóz elementów z rozbiórek na wysypisko.

rozbiórek

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują.
3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć
przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić i oznakować zgodnie
wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje
teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
5.2.1. Wymagania szczegółowe
Pokrycie dachowe i elementy obróbek blacharskich rozbierać ręcznie.
Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem.
Posadzki, tynki rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał odnieść poza obręb budynku lub
bezpośrednio na teren wysypiska.
Elementy stolarki, zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku, wykuć z otworów,
oczyścić, i składować.
Materiały i elementy budowlane przeznaczone do ponownego montażu należy demontować z
należytą starannością i zabezpieczyć do czasu ponownego montażu.
Zgodnie z projektem do ponownego zabudowania przewidziano:
- drzwi wejściowe do budynku w elewacji frontowej Starej szkoły,
- poszycie ( deskę podłogową ) stropów,
- kostkę betonową.
Ewentualne dodatkowe materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania
zakwalifikuje Inżynier.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt.,m3]
dla pokrycia, posadzek, tynków [m2],
dla wyburzeń ścian [m3].
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111000-8)
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z:
• wykonaniem robót izolacyjnych ścian piwnicznych budynku,
• wykonaniem zasypek i podkładów gruntowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej, istotna cześć dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu, realizacji, przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczna.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiajace i mające
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres
robót wchodzą następujące czynności :
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Zasypki
B.02.03.00. Transport gruntu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST SA zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i
poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY.
2.1 B.02.01.00. Wykopy
Do wykonania robót wg B.02.01.00. materiały nie występują.
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2.4. B.02.02.00. Zasypki
Do zasypania wykopów należy wykorzystać grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów
budowlanych itp.
Warstwy opaskowe: do wykonania zasypek w bezpośrednim sąsiedztwie ścian, studzienek
doświetlających oraz warstwy wierzchniej o szerokości 50cm należy wykorzystać żwir
gruboziarnisty.
2.5. B.02.05.00. Transport gruntu
Do wykonania robót wg B.02.04.00. materiały nie występują.
3.0. SPRZET I MASZYNY.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać
przy użyciu dowolnego sprzętu np. łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagęszczania.
4.0. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki, taczki.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.1. Wykopy wg B.02.01.00.
Wytyczyć obszar przewidzianych do wykonania robót. Sprawdzić zgodności warunków
terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
Wykopy winny być zabezpieczone przed napływem wód opadowych z terenów sąsiednich.
W przypadku wystąpienia wód gruntowych i opadowych należy odprowadzić je poza obszar
wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, można zastosować systemy
igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie
wypompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z
wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
a) jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie
następujących bezpiecznych nachylń skarp:
• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane
następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz
mieć spadki umożliwiajace odpływ wód opadowych,
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• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych
czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
- wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
- warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym posadowienia powinna
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć sie z Inżynierem celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
5.2. Zasypki wg B.02.04.00
5.2.1.Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
• zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych
w nim robót.
• przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
• układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
• 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami.
• 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
• wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
• nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
• grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony.
5.3. Prace dodatkowe
5.3.1. Wymiana kanalizacji deszczowej w części podziemnej na PCV.
5.3.2 Ułożenie drenażu opaskowego – piwnice Nowej szkoły i Stara szkoła
6.0. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: · PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
· kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia
podłoża i jakości gruntu go budującego.
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· bieżąco kontrolować zasypkę gruntowa, materiał do zasypki, grubość i
równomierność warstw zasypki, stopię jej zagęszczenia (laboratorium).
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiarowymi są:
B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - zasypki - [m3]
B.02.03.00 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.0 ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
9.1 Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i
badania przy odbiorze.
[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaźnika zagęszczenia gruntu.
[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
[5] PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
[7] PN-78/B-067l4/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki
metoda bromowa.
[8]PN-80/B-O6714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.
[9] Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
[10]PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do
nawierzchni drogowych
B.03.00.00. KONSTRUKCJE MUROWE (CPV 45262500-6)
1.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru konstrukcji murowych z cegły ceramicznej klinkierowej, pełnej i dziurawki, oraz
pustaków betonowych wentylacyjnych.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robót.
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1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczna.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegły tzn.:
B.04.01.00. przymurowania z cegły pełnej
B.04.02.00. Przymurowania z pustaków
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i
poleceniami inspektora.
2. MATERIAŁY
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody inspektora.
2.1. Wyroby ceramiczne.
2.1.1. Cegły budowlane pełne klasy 15.
Wytrzymałość na ściskanie 15MPa
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak
uszkodzeń po badaniu Przy odbiorze cegły na budowie należy skontrolować:
zgodność klasy z wymaganiami projektowymi,
wymiary, kształt, odporność na uderzenia, pęknięcia.
Wstępnie klasę cegieł można ustalić, sprawdzając tzw. liczbę cegieł połówkowych. Liczba
cegieł pękniętych całkowicie lub z pęknięciem ponad 6cm na całej grubości cegły nie może
przekraczać 15% dla klasy 5 oraz 10% dla pozostałych klas.
Odporność cegły na uderzenia cegła wykazuje jeżeli puszczona z wys. 1,5m na inne cegły nie
rozpada się. Liczba cegieł rozbitych przy tym badaniu nie może przekraczać:
na 15 sprawdzonych cegieł - 2 szt.,
na 25 sprawdzonych cegieł - 3 szt.,
na 40 sprawdzonych cegieł - 5 szt.
Nasiąkliwość cegieł nie powinna przekraczać:
22% dla klasy 20 i 15,
24% dla klasy 10.
Dla ścian zewnętrznych należy stosować cegłę o nasiąkliwości niższej od 16%.
Cegła przeznaczona do murów tynkowanych powinna być zbadana na zawartość soli
rozpuszczalnych. Po badaniu na cegłach nie powinny występować wykwity i naloty.
2.1.2.Cegła dziurawka klasy 50
· Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
· Masa 2,15-2,8 kg
· Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
· Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
· Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3,
· Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
· Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C
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i odmrażania
- brak uszkodzeń po badaniu.
2.1.3 Pustak ceramiczny
Wymiary
300x248x249 mm
Masa
ok. 15 kg/szt.
Zużycie
16 szt./m²
Zużycie zaprawy
1 puszka zaprawy na około 5 m²
Klasa wytrzymałości
10/15
Współczynnik przenikania ciepła U=0,60* W/m²K
2.2. Zaprawy.
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy zgodne ze sztuką budowlaną.
Ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg. PN-90/B-14501.
Przygotowane zaprawy powinny być wbudowane w czasie nie przekraczającym dla zapraw:
cementowych - 2 godz., a dla cementowo-wapiennych - 3 godz. Zaprawy do robót murowych
wykonywać na bazie piasku rzecznego oraz cementu portlandzkiego marki 25 do 35 z
dodatkami. Sposoby kontroli, badań i składowania cementu określono w szczegółowej ST dla
betonu. Magazynowanie wapna - tak jak cementu.
Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje się dodatek wapna: sucho gaszonego lub w
postaci ciasta wapiennego.
Zaprawy przygotowuje się mieszając cement i piasek na sucho i dodaje się wody do
uzyskania właściwej konsystencji.
W przypadku zapraw na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza się w wodzie ciasto
wapienne - w odrębnym pojemniku, następnie tak przygotowana masę płynną dodaje do
mieszanych składników suchych.
3. SPRZĘT.
Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca warstwomierz narożny,
sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany,
rusztowania warszawskie.
Dla przygotowania zapraw należy przewidzieć betoniarki. Roboty można wykonywać przy
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza się sporadyczne przygotowanie
niewielkich ilości zapraw przez wymieszanie ręczne.
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały sypkie należy
transportować samochodami samowyładowczymi. Pozostałe materiały samochodami
skrzyniowymi i dostawczymi. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

19

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR W ŁAZISKACH GÓRNYCH

5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWO.
5.2. Mury z cegły lub pustaka.
Mury należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wiązania cegieł zgodnie z technologią
robót murarskich, min.:
układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla
muru z cegły,
spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się
mijać co najmniej o 6cm,
grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin
pionowych 10 mm (od 5 do 15mm),
spoiny powinny być wypełnione "na pełno", a w murach przeznaczonych do
tynkowania dopuszcza się braki wypełnienia na głębokość 5-10 mm,
mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, różnice w
wysokości nie powinny przekraczać 4m dla murów z cegły,
elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem
zwilżone woda; nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w
stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01,
wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów,
roboty prowadzić w temperaturze powyżej 0°C.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.
Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami
oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów oraz zgodnie z zasadami
ogólnymi podanymi w STWO.
6.1.1. Zgodność z dokumentacją.
Roboty murowe z cegieł powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem,
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od ustaleń powinny być uzgodnione z
nadzorem technicznym.
6.2. Badania.
6.2.1. Program badań.
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania:
a) badanie materiałów,
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.
6.2.2. Warunki przystąpienia do badań.
Badania
należy
przeprowadzać
zarówno
w
trakcie
odbioru
częściowego
(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru
całości tych robót.
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Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca
jest zobowiązany przedstawić:
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.
6.2.3. Opis badań.
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.
6.2.4. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów
otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i
stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalowa z podziałką
centymetrowa, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałka
milimetrowa. Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów z trzech miejsc.
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia
oscieżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i
pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia
murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy
grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego
odcinka muru przymiarem z podziałka milimetrowa i określić grubości spoin poziomych i
pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2m oraz przez pomiar
wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do l mm.
Dla murów z cegły dopuszcza się odchylenie na długości 1 m - 3 mm. Zwichrowanie na całej
długości ściany z cegieł nie może przekroczyć 10mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i
przymiarem z podziałka milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekraczać na długości 1 m
3mm dla murów z cegły, a na wysokości kondygnacji 6mm.
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica i łata kontrolna lub
poziomnica wężowa. Dopuszcza się odchyłki na dł. 1 m -l mm dla cegieł.
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową.
Prześwit w odległości l m od wierzchołka mierzonego kata nie powinien przekraczać wartości
podanej w normie.
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6.2.5. Ocena wyników badań.
Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy
uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik
ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z
wymaganiami normy.
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami
normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku
stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury
zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie
założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób
prawidłowy i przedstawione do badań.
7.

OBMIAR ROBÓT

Wg wymagań wspólnych
8.

ODBIÓR ROBÓT

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami inspektora.
Odbioru robót należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów
związanych.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły.
[2]PN-68/B-I0020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny.
[4]PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.
[5]PN-65/B-14503 - Zaprawy
[6]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[7]PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[8]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r
B.04.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE (CPV 45261100-5)
1.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wymiany i
odbioru elementów drewnianej konstrukcji dachu i zadaszeń.
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1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą wymiana i wykonanie:
• murłat, płatwi, krokwi, słupów,
• podkładu z desek, płyt OSB, łat i kontrłat,
• desek podłogowych
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora.
2.

MATERIAŁY.

2.1. Drewno
Krawędziaki, deski klasy K33, blachy łącznikowe, śruby do drewna. Wilgotność drewna nie
większa niż 12%. Materiały drewniane zabezpieczone środkami przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Płyty OSB
Format 675x2500, Grubość 22,0 mm, Klasa 1/1
Rodzaj płyty Płyta OSB-3
Wodoodporność: Wodoodporna
Wilgotność od 2 do 12%
Powierzchnia 1,69 m2, Kubatura 0,04 m3
2.2. Łączniki.
Gwoździe należy stosować okrągłe wg BN- 70/5028-12 Śruby z łbem sześciokątnym wg PNEN –ISO 4014:2002 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 Wkręty do drewna z łbem stożkowy, wg PN85/M-82503
2.3. Środki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD./87 z 05.08.1989 r.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji.
2.4.1. Materiały i elementy z drewna
Powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od
elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na
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podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm.
2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna
Należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.5. Badania na budowie.
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptacje Inspektora.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego montażu kwalifikuje Inspektor.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.
3.

SPRZĘT.

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
4.

TRANSPORT.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem. Sposób składowanie wg punktu 2.4.
5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji. Połączenie elementów drewnianych wykonać na śruby. Śruby powinny być
wkręcane w uprzednio nawierconych otworach. Styki drewna z metalem bądź murem
powinny być zaizolowane przekładkami z papy izolacyjnej. Przekroje i rozmieszczenia
elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu
jednakowych elementów stosować wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. Dokładność
wykonania wzornika powinna wynosić do 1cm. Długość elementów wykonanych według
wzornika nie powinna się różnić od projektowanych więcej jak 0,5cm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
· w rozstawie belek lub krokwi:
• do 2cm w osiach rozstawu belek
• do 1cm w osiach rozstawu krokwi
· w długości elementu do 20mm
· w odległości miedzy węzłami do 5mm
· w wysokości do 10mm
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5.3 Kontrola jakości robót.
Sprawdzenie jakości: wbudowanych materiałów, wykonania elementów przed ich
zmontowaniem, gotowej konstrukcji.
Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru bieżąco podczas wykonywania prac.
6.

OBMIAR ROBÓT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Jednostkami
odbioru są:
· ilość wymaganej konstrukcji m3
· powierzchnia wykonania m2.
7.

ODBIÓR ROBÓT.

Wszelkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających
8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą
9.

NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1]PN-B-03150:2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-82/D-94021
–
Tarcica
iglasta
konstrukcyjna
sortowana
metodami
wytrzymałościowymi.
[3]PN-72/M-82505 – Wkręty do drewna z łbem kulistym.
[4]PN-EN 844-3:2002 – Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące
tarcicy.
[5]PN-EN 10230-1:2003 – Gwoździe z drutu stalowego.
Oznaczenie CPV : kategoria 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
B.05.00.00 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ( CPV 45453000-7)
1.

WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych i renowacyjnych.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i
odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1.
1.4. Ogólny zakres robót
1. Renowacja drzwi głównych drewnianych
2. wykonanie drzwi na wzór istniejących
3. Renowacja wieżyczki na dachu
4. Renowacja okładziny boazeryjnej w trójkącie dachowym segmentu E i wykonanie
identycznej okładziny na segmencie I
1.4.1 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w części ogólnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego
realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według
otrzymanej dokumentacji technicznej.
2.

MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Wymagania szczegółowe
Drzwi winny być wykonane przez autoryzowanego producenta stolarki
drewnianej. z klejonki dębowej - z drewna klejonego
na długość (mikrowczepy) oraz warstwowo na grubość (minimum 3 warstwy).
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce i drzwiowej powinna się
zawierać w granicach 10-10%. Krawędzie skrzydeł i ościeżnicy zaokrąglone.
Materiały lakiernicze mają być najwyższej jakości.
3.

SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Do wykonania robót związanych montażem drzwi przewiduje się wykorzystanie sprzętu do
systemowego montażu tj. wiertarki, wkrętaki, poziomice, piony traserskie itp.
Sprzęt stosowany do robót montażowych powinien być kompletny, sprawny i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Inwestora.
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4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2 Wymagania szczegółowe
5.2.1. konserwacja głównych drzwi wejściowych do budynku.
Renowację drzwi powinien wykonywać autoryzowany wykonawca zajmujący się renowacją
elementów zabytkowych. Drzwi należy zdemontować i renowację przeprowadzić w
warsztacie.
Przed przystąpieniem do renowacji należy drzwi rozeszklić. Demontaż szyb wykonać bardzo
ostrożnie tak by wszystkie elementy nadawały się do ponownego montażu. Należy także
zdemontować okuci i zawiasy i poddać je chemicznemu oczyszczeniu lub piaskowaniu.
Usunięcie starych powłok malarskich z drewna należy wykonać przy pomocy środków
ługujących lub przy pomocy gorącego powietrza w taki sposób aby odsłonić naturalną
strukturę drewna.
Naprawę większych uszkodzeń krawędzi profilowanych ramiaków i wrębów należy wykonać
przez wstawienie uzupełnień z odpowiedniego drewna, drobniejszych poprzez szpachlowanie.
Nowe elementy drewniane należy wykonać z dokładnym odtworzeniem oryginalnych
profilowań.
Wszystkie elementy drewniane należy przeszlifować papierem ściernym drobnoziarnistym
150-180 ręcznie lub używając szlifierek oscylacyjnych – nie używać szlifierek
wysokoobrotowych.
Przygotowaną i odpyloną stolarkę należy zagruntować i malować zgodnie z zaleceniami
producenta farby wałkiem lub natryskowo.
Jako powłokę malarską zastosować farby wodorozcieńczalne – lazury z widoczną strukturą
drewna(np. system Sadolin-Extra – malowanie trzykrotne bez rozcieńczania w kolorze
orzecha włoskiego: drewno gruntować (podkład) 2x preparatem Base - po wyschnięciu
przeszlifować. Malowanie nawierzchniowe 2 warstwy:
- 1 warstwa o grubości150 mikronów (po wyschnięciu delikatnie przeszlifować),
nów.
Szklenie okien wykonać z okitowaniem z podkładem kitu
Po dokładnym oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wrębów należy zamocować szyby drutem
szklarskim stosując odpowiednie klinowanie podkładkami z tworzywa sztucznego lub
twardego drewna.
Pozostałe warunki techniczne wykonania robót szklarskich według PN-72/B-10180 Roboty
szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Okucia należy zabezpieczyć antykorozyjnie i malować dwukrotnie farbą do metalu w kolorze
czarnym, ze strukturą matową lub zastosować specjalistyczną farbę nawierzchniową o funkcji
antykorozyjnej. Szklenie wykonać z okitowaniem z podkładem kitu
Po dokładnym oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wrębów należy zamocować szyby drutem
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szklarskim stosując odpowiednie klinowanie podkładkami z tworzywa sztucznego lub
twardego drewna.
5.2.2 Konserwacja wieżyczki na dachu oraz boazerii
przy pomocy środków ługujących lub przy pomocy gorącego powietrza należy usunąć stare
powłoki malarskie.
Wszystkie elementy drewniane należy przeszlifować papierem ściernym drobnoziarnistym
150-180 ręcznie lub używając szlifierek oscylacyjnych – nie używać szlifierek
wysokoobrotowych.
Po odpyleniu elementy drewniane należy zagruntować i malować zgodnie z zaleceniami
producenta farby wałkiem lub pędzlem.
Jako powłokę malarską zastosować farby wodorozcieńczalne – lazury z widoczną strukturą
drewna(np. system Sadolin-Extra – malowanie trzykrotne bez rozcieńczania w kolorze
wenge: drewno gruntować (podkład) 2x preparatem Base - po wyschnięciu przeszlifować.
Malowanie nawierzchniowe 2 warstwy:
- 1 warstwa o grubości150 mikronów (po wyschnięciu delikatnie przeszlifować),
Należy wykonać identyczną okładzinę boazeryjną na segmencie I i nanieść na nią opisane
wyżej powłoki malarskie.
5.2.3 Wymiana drzwi wejściowych bocznych
Obecne drzwi wejściowe należy wymienić na drzwi wykonane na wymiar z klejonki dębowej
na wzór skrzydła drzwi głównych, w kolorze orzech – identycznym, jak kolor drzwi
głównych po renowacji.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne pkt. 6.
6.2. Badania w czasie odbioru
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej Poszczególne etapy wykonania renowacji i montażu drzwi powinny być
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:
- kontrolę elementów składowych (elementy systemowe, elementy wykonywane
indywidualnie)
- kontrolę wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
- kontrolę wykonania powłok malarskich.
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót związanych z montażem stolarki są:
- dla osadzenia i demontażu stolarki: 1mb
- dla powierzchni przeznaczonej do renowacji: 1m2
- dla elementów wykonywanych indywidualnie i dostarczanych na budowę: 1 szt.
7.2. Ilość robót
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wizji lokalnej
na obiekcie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne
wyniki.
8.2. Odbiory częściowe
1. W przypadku robót tzw. „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem
całości należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z
projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności połączeń
oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszych
ST.
2. Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych.
Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z
wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami
ostatecznego przyjęcia odbieranych robót.
8.3. Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z niniejszymi ST w
zakresie:
- wyglądu zewnętrznego,
- jakości powłok malarskich,
- prawidłowości działania okuć
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny
być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego
odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania
ogólne” pkt. 9.
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość wyszczególnioną w punkcie 7.1
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B.06.00.00. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE (CPV 45317000-2)
1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Przedmiotem stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych (na podstawie zawartej Umowy): instalacji odgromowej związanych z
remontem dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie, ul. Tetmajera 2.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkc. 1
1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem wykonania są roboty związane z wykonaniem instalacji odgromowej.
Zakres robót obejmują n/w punkty ST:
- demontaż istniejącej instalacji
- montaż przewodów na połaciach dachowych
- montaż zacisków
- wykonanie uziemienia w ziemi
- badanie instalacji
1.4 Definicje:
Konstrukcja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zacisków, ściągów,
wieszaków, drabinek lub korytek kablowych albo innych urządzeń zaprojektowanych w celu
przeniesienia obciążenia spowodowanego przechodzącymi instalacjami
Obejmy rurowe:
obejmy metalowe, wyposażone w zacisk do przyłączenia przewodu
wyrównawczego, służące do połączenia rur lub profili o przekroju kołowym z przewodem
wyrównawczym.
Przewód odprowadzający: przewód łączący zwód z przewodem uziemiającym.
Przewód uziemiający: przewód ochronny, łączący gł. zacisk lub szynę uziemiającą lub
przewód odprowadzający z uziomem.
Uziom: element lub grupa elementów przewodzących, mających styczność z gruntem i
zapewniających połączenie elektryczne z ziemią. (uziom otokowy – uziom poziomy tworzący
zamknięty obwód wokół obiektu).
Zacisk probierczy:
(zacisk kontrolny) – rozłączalne połączenie śrubowe przewodu
odprowadzającego z przewodem uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji
uzimu lub sprawdzenia ciąglosci galwanicznej części nadziemnej.
Zacisk przewodu wyrównawczego:
zacisk umożliwiający przyłączenie przewodu
wyrównawczego do przewodzącego elementu wyposażenia obiektu.
Ziemia: przewodząca masa ziemi, której potencjał elektryczny w każdym punkcie jest
przyjmowany umownie jako równy zeru.
Zwód: część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania
wyładowań atmosferycznych
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2. MATERIAŁY
Materiały, wyroby i urządzenia dostarczane na teren budowy, powinny mieć świadectwa
jakości atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
Wykonawca, mając prawo do stosowania materiałów dowolnego Producenta, jest
zobligowany do przestrzegania wymagań technicznych aparatury i osprzętu podanych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót .
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej ST są materiały
wymienione w pozycjach przedmiaru robót, których charakterystyki techniczne dodatkowo
wymieniono w poniższych punktach :
Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych.
Wszystkie materiały stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym –cynkowane
lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozją : cynkowane lub malowane.
Minimalne przekroje poprzeczne elementów instalacji powyżej gruntu (zwody, przewody
odprowadzające i uziemiające) z uwagi na stosowany materiał:
zwody na dachu wykonane z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8 mm
przewody odprowadzające wykonane z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8 mm
przewody uziemiające wykonane z płaskownika FeZn 30x4
uziom otokowy wykonany z płaskownika FeZn 30x4
Transport i składowanie materiałów.
Dostawa materiałów powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń
magazynowych, w których materiały mają być składowane: pomieszczenia zamykane,
zabezpieczone przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi.
Materiały przewidziane do wykonania robot mogą być przewożone dowolnym środkiem
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
W czasie transportu, za- i wyładunku oraz przechowywania i składowania materiałów
należy:
przestrzegać zaleceń Wytwórców urządzeń, aparatów i opraw odnośnie transportu i
składowania ;
aparaturę i urządzenia chronić przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powłok.
3. SPRZĘT.
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogą być wykonywane ręcznie lub
przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem
sprawnym technicznie a pracownicy powinni być przeszkoleni w jego obsłudze i
przestrzeganiu warunków bezpiecznej pracy.
Roboty jw. będą prowadzone przy użyciu elektronarzędzi i narzędzi ręcznych;
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
niniejszą Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami;
Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru w zakresie
zmian technologii, urządzeń itp. wprowadzanych w trakcie realizacji;
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi wszystkie
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie
mogą być wbudowane.
5.2. Roboty demontażowe
Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów.
Przed przystąpieniem do remontu dachu należy dokonać demontażu wszystkich elementów instalacji
odgromowej.
Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na
znieniesienie z budynku i transport.
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.
5.3 Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych.
1. Generalnie nową instalację odgromową należy prowadzić po śladzie instalacji
zdemontowanej zgodnie z poniższymi dyspozycjami.
Zwody podwyższone stosować tylko na obrzeżu dachu w części płaskiej i nad kalenicą przy
dachach dwuspadowych - zamocowanie zwodów musi być trwałe w odpowiedniej odległości
od dachu.
2. Przewody odprowadzające układać na elewacji w rurkach ochronnych, które zostaną
zabudowane w warstwie wełny mineralnej.
3. Połączenia elementów instalacji piorunochronnej wykonać jako zaciskowe śrubowe.
4. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać poprzez
złącza kontrolne, montowane na wysokości od 0,3 do 1,8 m nad poziomem ziemi
6. Połączenia przewodów uziemiających z uziomem należy wykonać przez spawanie
lub za pomocą połączeń śrubowych.
7. Przewody uziemiające należy ochronić przed korozją poprzez pomalowanie ich farbą
antykorozyjną lub lakierem asfaltowym.
Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją za pomocą substancji nieprzewodzących.
5.5. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Zakres
podstawowych prób obejmuje: Pomiar rezystancji uziemienia. Pomiar ciągłości
przewodów.
Wszystkie połączenia rozłączne instalacji zwodów i przewodów odprowadzających
zabezpieczyć smarem stałym.
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Wykonać naciąg przewodów instalacji naprężanej biorąc pod uwagę naprężenia instalacji w
okresie zimowym i związane z tym obciążenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie
mogą niszczyć pokrycia dachowego w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.
Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do połaci dachowych i czapek kominków
uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być w wykonaniu z galwanicznym
pokryciem ochronnym.
Odległości poziome pomiędzy zwodami na dachu nie mogą być większe od 15 m.
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są ł a g o d n y m i ł u k a m i
o promieniu nie mniejszym niż 25 cm.
Wszystkie metalowe konstrukcje znajdujące się na dachu należy połączyć z przewodami
instalacji piorunochronnej. Wszystkie inne konstrukcje niemetalowe wystające ponad
dach.np. kominy, wieżyczki, należy zaopatrzyć w zwody dodatkowe wykonane w postaci
ramki z pręta stalowego i połączone metalicznie z instalacją piorunochronną.
U z i o m p i o n o w y wykonany jest najczęściej z jednej lub kilku (najczęściej trzech) rur
stalowych o średnicy 40 mm i długości 3 m wbitych w ziemię tak, że górny koniec rury
znajduje się 0,5 m pod powierzchnią ziemi. Odstępy pomiędzy rurami powinny wynosić
około 3 m. Górne końce rur łączy się w sposób trwały z przewodem uziemiającym
(najlepiej przez spawanie).
U z i o m p o z i o m y otokowy jest najczęściej stosowanym uziomem w instalacjach
piorunochronnych. Wykonywany jest z taśmy stalowej o przekroju 2,5X20 mm dla
budynków niskich lub o przekroju 4X20 mm dla budynków wysokich. Taśmę zakopujemy
w ziemi na głębokości średnio 0,7 m w odległości od fundamentów budynku minimum 2
m. Zgodnie z obowiązującymi normami wartość oporności uzie mienia nie może być
większa od 10 omów. Dla najczęściej występujących warunków gruntowych oporność tę
uzyskuje się już przy zakopaniu w ziemi około 35 m taśmy stalowej. Oczywiście jeżeli
taśma zakopana będzie dłuższa, to uzyskamy lepsze warunki uziemienia.
Norma wymaga, aby dla III i IV kat.ochrony odgromowej uziom poziomy wynosił 5m a
pionowy (szpilkowy) 2,5m. Uziomy pionowe należy pogrążać w gruncie w odległości nie
mniejszej niż 1 m od zewnętrznej krawędzi budynku w taki sposób, aby ich najniższa część
była umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 3 m, a najwyższa nie
mniej niż 0,5 m pod powierzchnią ziemi. Głębokość osadzenia i typ uziomów powinny
być tak dobrane, aby minimalizowały skutki korozji oraz wysychania i zamarzania gruntu,
a przez to ustabilizowały klasyczną rezystancję uziemienia.
Wykonawca odpowiedzialny jest za:
• prowadzenie robót zgodnie z umową,
• jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót,
• zgodność wykonywanych robót z: PW, ST, PZJ, normami i aprobatami oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Kontrola jakości.
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:
zgodności z dokumentacją projektową;
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poprawności montażu;
kompletności wyposażenia,
poprawności oznaczania .
Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczalności do stosowania na terenie
RP oraz niezbędne , wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.
Badania i pomiary pomontażowe dotyczą sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej.
7. Obmiar robót.
Jednostki obmiarowe robót:
Dla rozdzielnic, obudów, tablic, aparatów, osprzętu, opraw, złącz, wsporników, konstrukcji,
przebić – 1szt.
Dla instalacji liniowych (przewody , kable, trasy, uziomy., zwody i przewody inst. odgr.) –
1m
Dla wnęk pod rozdzielnie – 1dm3, 1m3
Dla podłączeń :przewodów i kabli – 1szt
Dla badań i pomiarów pomontażowych – 1 pomiar
Inne jednostki obmiar (1kpl., 1m2) wynikające z zastosowanych norm jednostkowych KNNR
i KNR.
8. Odbiór robót.
Przedmiotem odbioru są roboty ( w zakresie zgodności z dokumentacją i ilości):
po zakończeniu robót związanych z realizacją projektu – odbiór końcowy.
Przy końcowym odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dziennik Budowy
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami – podpisana przez
Wykonawcę i inspektora nadzoru.
- protokoły pomiarów elektrycznych i badań nowych instalacji.
- świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń itp. dokumenty wymagane przepisami i
żądaniem Inwestora.
9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności są dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej
Specyfikacji Technicznej w tym protokół odbioru końcowego.
10. Dokumenty odniesienia.
Normy:
PN-EN 62305-3:2009-Uszkodzenia fizyczne i porażenia
PN-EN 62305-4:2009-Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne w obiekcie.
PN-IEC 61024-1
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B – projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie.
PN-IEC 61312-1
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogólne.
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PN-IEC 61312-2
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część
2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-86/E 05003.1
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E 05003.3
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona..
B.07.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)
1.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w budynku .
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i
ustaleń z Inspektorem. tzn.:
B.07.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej
B.07.02.00. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z mas plastycznych,
B.07.03.00. Izolacje termiczne z wełny mineralnej i styropianu.
B.07.04.00. Izolacja przeciwwilgociowe z zapraw wodoszczelnych
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i
poleceniami inspektora.
2.

MATERIAŁY.

Wszystkie materiały izolacyjne zastosowane do robót izolacyjnych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych pakowane w worki powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych
powinno być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami
atmosferycznymi.
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Opakowania należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by zachować ich
dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób pakowania
i magazynowania wyrobów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót izolacyjnych),
gwarantujący, że materiał nie będzie narażony na zniszczenie lub zawilgocenie.
2.2. Folia paroszczelna
Folia paroizolacyjna – stosowana jako ochrona konstrukcji dachu i izolacji cieplnej ułożonej
na nim przed wilgocią z wnętrza. Charakteryzuje się ona bardzo niską paroprzepuszczalnością
- około 0,5 g/m2/24h. Należy zastosować folie o grubości 0,2 mm posiadającą wymagane
atesty i aprobaty techniczne. Folie te układa się od strony pomieszczeń ogrzewanych między
izolacją cieplną a podsufitką zabezpieczając konstrukcję dachu i warstwy izolacyjne przed
zawilgoceniem.
2.3. Wełna mineralna
Współczynnik przewodzenia ciepła Lambda = 0.036 W/mK ( Stara szkoła) i Lambda = 0.042
W/mK ( Nowa szkoła)
Do materiałów podstawowych zaliczane są płyty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej
spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.
Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), są właściwie oznakowane i
opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej
skalnej bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów i stropów w
poddaszach nieużytkowych wełny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Płyty styropianowe
Współczynnik przewodzenia ciepła Lambda = 0.036 W/mK
Styropian odmiany G-T samogasnący (FS-15, FS-20) i z jednostronną papą. Do ocieplenia
stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
· płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie
spienionych,
· dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń,
dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm
dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
· wymiary:
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długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm
szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm
grubość - 10-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3 przy czym wysokość stosu nie
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i
ruchu drogowego.
2.5. Styrodur XPS
- współczynnik przewodzenia ciepła Lambda = 0.032 W/mK
- wytrzymałość na ściskanie (wartość nominalna): ≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2)
_ wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych obciążeń: ≥ 0,11 N/mm2 (110 kN/m2)
_ nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo
_ nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): ≤ 0,3% objętościowo
_ odporność na zamarzanie – rozmarzanie: – nasiąkliwość wodą po 300 cyklach
zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% objętościowo
– zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 10%
2.6. Zaprawa wodoszczelna
Nazwa i nr.: Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 401 lub równorzędna
Rodzaj prod.: zaprawa cementowa z dodatkiem penetrujacym do wykonania tynków,
uszczelniania
Postać: szara zaprawa piaskowo-cementowa
Podłoże: ściany murowane surowe, beton, gazobeton
Orientacyjne zużycie: 12kg/m2 tynku 0,5cm grubości, 3,5kg/mb klina, 2kg/dm3 wypełnienia,
Wielkość opakowania: 25kg,
Ilość wody: 3 do 3,7 litra na 25kg
Maksymalna grubość warstwy: 1,5cm
Wytrzymałość po 3dniach: 25MPa, ściskanie 5MPa, zginanie
Wytrzymałość po 28dniach: 35MPa, ściskanie
Wodoszczelność po 28dniach: 1MPa dla 0,5cm
Temperatura stosowania: 2°C do 30°C
2.7. Preparat do injekcji
Nazwa i nr.: Hydrostop-Iniekcyjny 721 ( lub podobny)
Rodzaj prod.: penetrująca blokada pozio ma i pio nowa przeciw kapilarnemu przenikaniu
wody w konstrukcjach murowanych
Postać:
szary proszek
Podłoże:
ściany murowane z cegły czerwonej/pustaka wypalanych na zaprawie
cementowo-wapiennej M5, blo czki betonowe,
Orientacyjne zużycie: 1,5kg/mb pozio mej muru szerokości 40cm,
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3,8kg/m2 pionowej 0,6cm grubości,
2.8. Preparat do izolacji poziomej posadzki
Nazwa i nr: Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 209 ( lub podobny)
Rodzaj prod.: sucha mieszanka do wykonywania pocienionych
wypraw uszczelniających beton przez krystalizację
Postać:
szary proszek
3.

SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu, dachu
lub ścian.
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta
materiałów izolacyjnych.
Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami jak piły ręczne, piły elektryczne lub
urządzenia do cięcia gorącym drutem.
4.

TRANSPORT.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem
środowiska przez rozlanie. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO.
5.2. Układnie folii paroszczelnej
Folię paroszczelną – układa się między belkami stropowymi przed ułożeniem termoizolacji z
wełny mineralnej. Trzeba pamiętać o tym, aby zamykać w przestrzeni między belkami suchy
materiał termoizolacyjny. Dlatego należy wystrzegać się prac związanych z rozpinaniem
paroizolacji podczas wykonywania mokrych prac wykończeniowych, w szczelnie
zamkniętych i ogrzewanych pomieszczeniach podczas gdy na zewnątrz panują niskie
temperatury. Maksymalnie powinno się skracać czas od momentu wbudowania termoizolacji
do momentu uszczelnienia paroizolacji. Chodzi o to, aby jak najmniej wilgoci uwięzić w
warstwach ocieplenia. Paroizolacja musi być wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca
zakładkowania folii zaklejane są specjalnymi taśmami.
Przy połączeniu folii paroizolacyjnej ze ścianami powinno stosować się między folią a ścianą
klejące taśmy rozprężne.
Na izolacji z wełny mineralnej należy ułożyć folię paro przepuszczalną, dopiero później
podłogę z desek.
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5.3. Izolacja pionowa ścian piwnic.
Podłoże ( mur ceglany po skuciu tynku) należy oczyścić z wszelkich zabrudzeń, substancji.
Słabiej związane ze ścianą fragmenty cegieł, kamienia należy usunąć. W murze podkuć fugi
na głębokość około 1 cm. Ścianę oczyścić z zabrudzeń i pyłów. Na ścianę utrzymywaną w
wilgoci narzucić obrzutkę cementowa, a po minimum trzech dniach warstwę HydrostopuZaprawy Wodoszczelnej co najmniej półcentymetrowej grubości, a poza fugami nie grubiej
niż 1,5cm. Izolację wykonać na całej powierzchni ścian piwnicy od zewnątrz i do wysokości
otworów injekcyjnych od wewnątrz. Wykonanie klina uszczelniającego styk ściany i płyty
posadzkowej zbrojonej: Po uszczelnieniu ścian i płyty posadzkowej (np. HydrostopemZaprawa Wodoszczelna) należy wykonać klin przyścienny z Hydrostopu-Zaprawy
Wodoszczelnej, Bok klina przylegający do ściany i bok przylegający do posadzki mogą mieć
po około 4cm. Przed wykonaniem klina posadzka powinna dojrzewac w wilgoci 2-3 tygodnie
i następnie być wysuszana przez około 10 dni. Wykonany klin zaleca się dodatkowo pokryć
jedną z powłok uszczelniających Hydrostop, a mianowicie:
• klin o długości do 5m bieżacych w linii prostej pokryć Hydrostopem-Mieszanka
Profesjonalna,
Beton na płytę posadzkowa powinien być marki minimum B15, takiej grubości oraz tak
zbrojony i zakotwiony w ścianach, aby po uszczelnieniu nie został wyłamany lub wypchniety
do góry. Dojrzewanie zaprawy w pierwszej dobie ma odbywać się w wilgoci przy
temperaturze minimum 2oC. Związaną zaprawę należy utrzymywać w wilgoci minimum 4
dni, a warstwę tynku 7 dni w wilgotności >90%. Wysoką wilgotność utrzymać przez
nakrywanie folią i zraszanie wodą.
5.4. Izolacja przeciwwodna pozioma posadzki w piwnicy.
Posadzka istniejąca: zagęszczony grunt rodzimy lub zagęszczona podsypka na gruncie
rodzimym, folia budowlana 0,3mm kładziona na zakład 10cm. chudy beton 5cm. Jest to
płaszczyzna robocza na której można ułożyć zbrojenie na podkładkach. Płąszczyznę roboczą
należy dokładnie wyczyścić a następnie zastosować opisane warstwy.
Posypka z Hydrostopu-Mieszanki produkt 203 w ilości 3kg/m2 bezpośrednio przed
wylewaniem betonu. Dopuszczalna przerwa w ciągłości posypki to 50mm. Nieciągłości mogą
się pojawić pod prętami umieszczonymi kilkanaście centymetrów nad posypywaną
powierzchnią oraz pod podkładkami podtrzymującymi pręty. Przed wykonaniem
posypywania korzystnie jest mieć nawilżony chudy beton, co stabilizuje proszek na
powierzchni płyty w momencie posypania. Posypkę wykonać przy użyciu sit o średnicy około
40cm z siatką o oczku 2 na 2mm. Przed rozpoczęciem sypania należy podzielić powierzchnię
na obszary po 8m2, gdzie na każdy taki obszar będzie rozsypany jeden worek 25kg
Hydrostopu-Mieszanki produkt 203. Po rozsypaniu sitami należy zmieść Hydrostop z górnej
siatki oraz wstrząsnąć wibratorem zbrojenie, aby zminimalizować straty materiału.
Bezpośrednio po posypaniu układać płytę betonową. Najlepiej wylewać beton w ruchu
ciągłym to jest z przerwami nie większymi niż 60 minut na danym fragmencie płyty. Zaleca
się stosowanie betonu marki minimum B17,5, z recepturą dającą niskie ciepło hydratacji i
mały skurcz. Beton należy wylewać bez bezpośredniego uderzania strumieniem w posypaną
powierzchnię, to jest przez kawałek pomocniczej siatki (np. ułożonej na dolnej warstwie
zbrojenia), z której beton spłynie na posypkę. Siatka ta może być wykonana z prętów średnicy
10 mm i wielkości oczka 15mm, a rozmiar siatki powinien być taki, aby łatwo było trafić weń
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strumieniem betonu np. 60 x 60cm. Następnie wylot rury pompy betonu można przesuwać na
wstępnie wylaną warstwę 20 lub 30 cm świeżego betonu nad dolną siatką.
5.5. Izolacja przeciwwodna pozioma ścian w piwnicy.
5.5.1 Nawiercanie otworów
Wysokość linii nawiercania otworów: otwory można zwykle wiercić od wewnątrz na
wysokości 30-40cm nad posadzką.
W murach grubszych niż 24cm nawierca się od wewnątrz lub od zewnątrz budynku dwa
rzędy otworów wiertarką udarową (nie młotem udarowym) wiertłem o średnicy 20 do 24mm
pod kątem ~40o bez przewiercania na wylot. Minimalna liczba otworów wynosi 10 na metr
bieżący ściany, po pięć w obu rzędach.
Otwory mogą też być nawiercane z obu stron ściany lub pod innym kątem, ale tak, aby na
1m2 izolacji pozio mej zużywane było ~3,8kg Hydrostopu-Iniekcyjnego i maksymalny odstęp
między otworami wewnątrz ściany nie przekraczał 20cm.
5.5.2 Wypełnianie otworów
Zaczyn z Hydrostopu-Iniekcyjnego można wlewać konewką z wąskim dziobkiem lub lejkiem
do całkowitego napełnienia naturalnie wilgotnych lub wcześniej nawilżonych otworów.
Najlepiej nałożyć rurkę na dziobek konewki lub lejka i napełniać otwór od dołu stopniowo
wycofując rurkę z otworu. Zużycie Hydrostopu-Iniekcyinego wynosi około l,5kg (suchej
masy) na wypełnienie otworów w dwóch rzędach w 1 metrze bieżącym ściany grubości
40cm. Dla innych grubości ściany zużycie proporcjonalne, a jeżeli zużycie wychodzi
mniejsze, to upewnić się, czy średnica wiertła jest prawidłowa i sondując drutem zbadać
czy zaczyn wypełnia całość otworów. Roztwór jest przydatny do zużycia w ciągu 60 minut od
zmieszania z wodą. Przed każdym zaczerpnięciem do konewki należy zaczyn zamieszać w
celu ujednorodnienia. W przypadku niemożności napełnienia otworu z powodu ucieczki
zaczynu w szczelinę w murze stosuje się do wstępnego wypełnienia zaprawę o następującym
składzie: l część wagowa Hydrostopu-Iniekcyjnego, 2 część cementu portlandzkiego 32,5, 8
części piasku drobnego. Po 3 godzinach od wstępnego wypełniania otwory ponownie
nawierca się i zalewa Hydrostopem-Iniekcyjnym zmieszanym z wodą.
Jako materiał blokujący ucieczkę w szczeliny można też użyć piankę poliuretanową
samorozprężną (do montażu okien). Po stwardnieniu pianki ponownie nawierca się otwory i
zalewa Iniekcyjnym.. Od posadzki (podłogi) w górę aż do 20cm nad górnymi otworami
należy odkuć tynk, i pogłębić fugi nanieść opisaną powyżej izolację pionową. Pozioma
blokada iniekcyjna może na pewien okres czasu przestać działać jeśli poziom wody osiągnie
pułap otworów iniekcyjnych. Po tym blokada zwiększa swój zasięg i wzmacnia
się jej działanie
5.6. Izolacja pionowa termiczna ścian fundamentowych i piwnicznych.
Układanie płyt izolacyjnych ścian piwnicznych należy zacząć od dołu, od ław
fundamentowych . Grubość płyt do izolacji 10 cm, w górnym pasie ( cokołowym) o
wysokości 50cm należy zastosować płyty o grubości 12cm. Płyty mocowane są
bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym lub cementową zaprawą klejową. Dodatkowo,
zwłaszcza na większej powierzchni, zaleca się stosowanie łączników mechanicznych (4 sztuki
na płytę). Zachodzące na siebie na całym obwodzie krawędzie płyt eliminują możliwość
powstania mostków termicznych. Płyty termoizolacyjne muszą zostać przyklejone na całej
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powierzchni do ściany piwnicy, żeby uniemożliwić przedostawanie się wody gruntowej
pomiędzy ścianę i płytę. Bezrozpuszczalnikowy klej bitumiczny na zimno należy nakładać
ząbkowaną szpachlą na warstwę izolacji przeciwwodnej oraz na płyty termoizolacyjne.
Następnie klej należy wygładzić przeciągając po nim gładką kielnią. Na koniec płytę
izolacyjną dociska się do ściany piwnicy „na mokro”. Ponadto należy uważać, żeby nie
uszkodzić warstwy izolacji przeciwwodnej podczas instalacji płyt izolacyjnych.
Do izolacji ścian fundamentowych należy zastosować płyty o grubości 10cm.
Klej nakłada się punktowo na płytę (około sześciu punktów na jednej płycie). Spoina stanowi
tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez parcie
gruntu po zasypaniu wykopu. Płyty izolacji obwodowej muszą opierać się na mocnej
podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu). Płyty izolacyjne należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem folią kubełkową, po czym wykopy są zasypywane, a ziemia ubijana
warstwami.
5.7. Izolacja termiczna dachów.
5.7.1. Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych
Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące
nierówności. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do montażu styropapy. Płyty
należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze
dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania
termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu
oraz kołka rozporowego (np.ESSVE, EJOT).
W sytuacji, gdy warstwę nośną dachu stanowi blacha trapezowa lub płyta drewniana, stosuje
się łączniki składające się z teleskopu i wkrętu z wiertłem.
Ilość łączników uzależniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokości na jakiej się
znajduje. Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach
płaskich wyznacza się trzy strefy obciążenia wiatrem:
· strefa wewnętrzna,
· strefa brzegowa (krawędziowa),
· strefa narożna.
Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu , nie węższy
jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar
największego obciążenia wiatrem - strefę narożną. Pozostała część dachu poza strefą
brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące wiatru występują w strefie narożnej i
maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w
strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.
Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto
również w normie PN-EN 1991-1-4:2008.
Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy podkładowej (w układzie
dwuwarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na
styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie
struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie
odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne
elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni.

41

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR W ŁAZISKACH GÓRNYCH

5.7.2. Montowanie styropapy za pomącą klejów
Bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do przyklejania styropapy jest właściwe
przygotowanie podłoża. Musi ono zostać bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych
nierówności. Należy pamiętać, aby dobrze zagruntować stare pokrycie roztworem
bitumicznym (np. EMAILLIT BVextra).
Należy koniecznie odczekać do wyschnięcia naniesionej powłoki. Na tak przygotowane
podłoże można kleić płyty warstwowe. Klej nanosi się paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na
oczyszczone, zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę (powierzchnia
klejenia zależy od obliczeniowej siły ssącej wiatru), następnie na to układa się płytę oraz
dociska, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni. Do klejenia płyt STYROPAPA można stosować kleje przeznaczone do podłoży betonowych, z blach trapezowych i do
istniejącego pokrycia papowego (np. Vedatex - Adhesiv) lub bitumiczne masy klejowe (np.
Izoplast MEGA - TEX). Zaleca się w strefie narażonej na mocniejsze podrywanie wiatrem
zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne oraz klin pozwalający na łagodne wywinięcie
papy.
5.8. Prace dodatkowe.
5.8.1 Przed zasypaniem wykopów należy zamontować przy okienkach piwnicznych
studzienki doświetlające o wielkościach zgodnie z zestawieniem stolarki.
• Materiał korpusu: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym (GFPP); odporny na
obciążenia, działanie wielu substancji chemicznych, szczelny nawet w przypadku dużego
parcia wody; gładka i biała powierzchnia odbija większą część światła wpadającą do
pomieszczenia piwnicznego
• Materiał rusztu: odporna na korozję stal ocynkowana; ruszt zabezpieczony przed wyjęciem
Rodzaj rusztu: kratowy 30x30 mm (ruch pieszy);
• Montaż: za pomocą śrub
• Dodatkowe elementy systemu: nadstawki zwiększające wysokość doświetlaczy wg
zestawienia stolarki; odpływ z syfonem i uszczelką do podłączenia do kanalizacji, śruby
dystansowe ułatwiające montaż bezpośrednio na ułożonej izolacji cieplnej
Z odprowadzeniem do żwirowej studzienki rozsączającej
5.8.2 Należy także wymienić w całości elementy instalacji deszczowej – pionowe i poziome.
Inżynier budowy zdecyduje o ewentualnym pozostawieniu całości lub części tej instalacji po
jej odkryciu i ocenie stanu technicznego.
5.8.3 Licowanie cokołu płytką klinkierową w systemie LAF lub podobnym.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
użycia producenta wybranych materiałów.
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6.2. Materiały izolacyjne.
· wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem,
· materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
6.3. Badania w czasie robót termoizolacyjnych
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegółowej), instrukcji producenta i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W czasie
wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli
lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność i warunki mikroklimatyczne
(temperatura, wilgotność powietrza).
Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji,
Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. .3. niniejszej
specyfikacji, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w
zakresie:
- zgodności z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
- prawidłowości wykonania termoizolacji zgodnie z wymogami technologicznymi,
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły
kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót.
6.5. Wyniki odbiorów
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
7.

OBMIAR ROBÓT.

Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na
podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
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8.

ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Termoizolacje w stropach wykonywane z wełny mineralnej są robotami zanikającymi i
ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się sukcesywnie, wraz z
postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i
badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych
został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczną (szczegółowa). Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy
zapisać w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole 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 usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót,
jeżeli umowa taka formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót,
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robót, o ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,
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dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczną systemu termoizolacji,
wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót
(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny
wizualnej.
Termoizolacja poddasza nieużytkowego, stropu nad piwnicą i ścian powinna być odebrana,
jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana.
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości
wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru,
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwo użytkownika i trwałości
termoizolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadliwie wykonaną termoizolacje, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do
odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,
rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną
adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowane,
nazwę firmy wykonującej ocieplenie,
grubość izolacji cieplnej (cm, mm),
warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,
datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami
bhp i ppoż,
ocenę wyników badań,
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i
inspektora nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela
Zamawiającego.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-77/B-27604 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[2]BN-79/6751-02 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[3]BN-82/6759-05 - Taśma budowlana uszczelniająca
[4]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[5]PN-EN IS010456:2004 - Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
[6]PN-EN 12524:2003 - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplnowilgotnościowe.
Tabelaryczne wartości obliczeniowe.
[7]PN-EN ISO 13789:2001 – Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła
przez przenikanie. Metoda obliczania.
ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002
PN-EN 13163:2004 Norma pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
- PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.[8]PNEN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

B.08.00.00 ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9)
1.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami
wystającymi ponad dach budynku tzn.:
B.08.01.00 Pokrycie dachu.
B.08.01.01 Pokrycie papa termozgrzewalna .
B.08.01.02 Pokrycie blachą na rąbek stojący.
B.08.02.00 Obróbki blacharskie
B.08.03.00 Rynny i rury spustowe.
B.08.04.00 Parapety zewnętrzne
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora
2.

MATERIAŁY.

2.1. Papa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np
wg Świadectwa ITB nr 974/93. ( nawierzchniowa do -25stC)
2.2. Blacha tytanowo-cynkowa - taśma
Do wykonywania pokrycia stosuje się blachy tytanowo-cynkowe gr 0,65mm.
2.3. Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej.
Do wykonywania obróbek stosuje się blachy tytanowo-cynkowe gr 0,6mm.
2.4. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej
Rynny półokrągłe o śr.15cm i rury spustowe o śr. 12cm z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm.
2.5. Parapety zewnętrzne.
Do wykonywania parapetów stosuje się blachy stalowe powlekane gr 0,7mm. a na Sali
gimnastycznej oraz we wszystkich oknach na parterze gr. 1.0mm
3.

SPRZĘT.

Do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją wymagane są narzędzia specjalistyczne
związane z technologiami poszczególnych robót oraz powszechne narzędzia dekarskie.
4.

TRANSPORT.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.
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5.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy
powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.
Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów
ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub
złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże, do którego będzie zgrzewana papa należy odpowiednio przygotować tj oczyścić z
wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość
wykonanego pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża
może nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni.
Zagruntowanie powierzchni stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed
wnikaniem do niej wody opadowej.
5.3. Izolacje papowe.
W pokryciach dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych na pierwszą warstwę należy
zastosować papę podkładową, na warstwę wierzchnią warstwę nawierzchniową z posypką.
Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie
wpływu odkształceń dachu na tynk. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i
poprzecznych w każdej warstwie powinno być nie mniejsze niż 10 cm.
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.4. Podkłady pod pokrycia z płyt i blach
Wymagania ogólne:
równość powierzchni płytowania, deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między
nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, podkład powinien być
zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, w podkładzie powinny być osadzone uchwyty
do zawieszenia rynien.
Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, łaty należy przybijać do
krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, rozstaw osiowy
łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte
w SST 06.00.00.
5.5. Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie obejmują wykonanie obróbek ogniomurków, obróbek okapów, obróbek
podstaw i czap kominowych, obróbek szczelin dylatacyjnych,
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości i pochylenia połaci dachowych.
- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15oC,
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,
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Obróbki dachowe montuje się w różny sposób w zależności od rodzaju pokrycia.
Wykonywane są one na budowie z dostosowaniem do sytuacji występującej w trakcie
realizacji robót. Przy wykonywaniu obróbek elementów wystających ponad dach, obróbki
wykonuje się z dwóch części, tak aby umożliwić pracę skurczowo-rozkurczową tego
elementu, inną od pracy połaci dachowej. Połączenie obróbek na sztywno doprowadziłoby w
konsekwencji do ich zerwania. W podobny sposób obrabiane są blachą dylatacje
konstrukcyjne dachu.
Po wykonaniu i zamontowaniu obróbek blacharskich należy przystąpić do wykonywania
pokrycia docelowego. Po wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane są
elementy odprowadzające wodę z połaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe
5.6. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej
• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza
blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny
być lutowane na całej długości,
• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstępach nie większych niż 50 cm,
• spadki rynien regulować na uchwytach ,
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.7. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej
• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach
poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej długości,
• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m,
• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury
żeliwnej na głębokość kielicha.
W zależności od rodzaju dachu odprowadzenie wody może przebiegać wewnątrz obiektu lub
przestrzeni stropodachu, wówczas rury spustowe wraz z wpustem dachowym muszą być
zamontowane przed przystąpieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu.
Po zakończeniu robót a przed ich odbiorem zaleca się wykonanie próby szczelności dachu.
5.8. Pokrycie z blachy na rąbek stojący
Między wyłożonym deskami lub płytą OSB a pokryciem z blachy ma się zawsze znajdować
papa podkładowa bez posypki krzemowej. Papa powinna być jakości YAP 2200.
Haftry mocujące mają być montowane wzdłuż rąbka w odstępach nie przekraczających 450
mm. Rozmieszczenie haftr ustala się na podstawie rozmieszczenia górnych fal blachy
spodniej, które określa się na podstawie pomiaru lub używając sznura traserskiego. Haftry
zakłada się wbijając młotkiem plastikową tuleję. Wkręt samonawiercający dokręca
się wkrętarką z przedłużonych wrzecionem.
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Przy kryciu blachą z taśmy obróbka blachy odbywa się w dwóch etapach, z których
pierwszym jest profilowanie rąbków w stacjonarnej profilarce, a drugim ich zamykanie
falcownicą na dachu. Jest ważne, aby używane maszyny były prawidłowo ustawiane i
obsługiwane, oraz poddawane odpowiedniej konserwacji. Dla uniknięcia uszkodzeń
warstwy koloru gotowego rąbka ważne jest, aby rozwijarki/ stoły podające i ustawienie
profilarki były kontrolowane, a rolki formujące profilarki utrzymywane w czystości. Przed
późniejszym zamykaniem rąbków na dachu należy skontrolować wymiary wyprofilowanych
taśm blachy. Dla uzyskania trwałego połączenia rąbkowego ważne jest, aby po zamknięciu
rąbka sprawdzić, czy jego wymiary leżą w podanych granicach tolerancji.
Elewacyjne dachy skośne
Okap z zewnętrzną rynną wiszącą
Przy pokrywaniu z taśmy blachy łączymy do połączenia ruchomego i części wystającej za
pomocą pojedynczego rąbka uskokowego. Wielkość zakładki blachy musi być wystarczająco
duża, aby zachodziła ona na wystającą część dachu nawet przy największym przyroście
długości blachy, a margines ruchu zakładki wystarczająco duży, aby przy kurczeniu się
blachy nie powstawały pęknięcia,. Wystająca część nie może ulec załamaniu w dół w sposób,
który uniemożliwiłby swobodne przesuwanie.
Przy częściach wystających należy pokrycie dachu zakańczać albo zagiętym rąbkiem
stojącym, albo przez zawinięcie. Zawinięcie wykonać można z zakładką rąbka do dołu lub do
góry.
Drugą, górną krawędź połaci należy zakończyć obróbką kalenicową jednostronną, od strony
dachu płaskiego wykonać dwie warstwy obróbki naprzemiennie z dwoma warstwami papy.
5.9 Roboty dodatkowe
Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej – rynny i rury spustowe Nowa szkoła bez sali
gimnastycznej
6.

KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Materiały izolacyjne.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem
jakościowym wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów
izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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6.2. Roboty.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. Podłoże powinno być wykonane z
materiału nie wpływającego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obróbki blacharskie. Jeśli
to niemożliwe, należy warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża
warstwą innego materiału izolacyjnego.
Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do robót
pokrywczych. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wewnątrz lub na
zewnątrz rynny.
Brzegi rynny powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7mm i obustronnie połączone z
rynną. Każde załamanie rynny należy oprzeć na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie
mniejszym od 120° usztywnić trójkątnym kawałkiem materiału, z jakiego wykonano rynnę,
zamocowanym do zwoju zewnętrznego.
Odległość pomiędzy uchwytami rynnowymi powinna wynosić 50-80cm, a w zależności od
pochylenia połaci i przekroju rynny ich przekrój wynosi:
4x25mm przy pochyleniu mniejszym niż 80% i średnicy 180mm;
5x25mm przy pochyleniu większym niż 80% i średnicy 180mm;
5x30mm przy średnicy powyżej 180mm bez względu na wielkość pochylenia.
Spadki rynien nie powinny być niniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny należy umieścić
niżej od brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien
być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.
Największa nie zdylatowana długość rynny nie powinna przekraczać 20m, licząc odległość
miedzy sąsiednimi rurami spustowymi.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm przy długości rur
większej od 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 metrów
nie powinno być większe od 3mm. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury
spustowej kąt 110°-130°.
Do rury spustowej nad połączeniem z rurą żeliwną należy przylutować kołnierz stożkowy o
szerokości 5-6cm, wykonany z tego samego materiału co rura spustowa. Nad uchwytami rur
powinny być przymocowane na rurach obrączki wykonane z tego samego materiału co rura i
zabezpieczające rurę przed zsuwaniem się.
6.2.1. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie należy wykonywać w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na
kalenicy w narożach. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są
zgodne z postanowieniami normy.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania uchwytów, denek i
wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien.
Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków
i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie rur spustowych. Należy stwierdzić prawidłowość wykonania połączeń w szwach
pionowych i poziomych, mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości
i kierunku pionowego; należy także sprawdzić, czy rury nie maja dziur i pęknięć.
Badania należy przeprowadzać za pomocą oględzin, z wyjątkiem sprawdzania pionowości
rur, które należy dokonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5mm.
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Sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania
połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach.
6.2.2. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych.
Należy stwierdzić prawidłowe wykonanie zabezpieczeń kominów oraz innych elementów
dachu, jak: wietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady
kominowe.
Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić w wybranych przez komisje
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli
nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca
poddawać przez 10min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując,
czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający
odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.
6.2.3. Ocena wyników badań.
Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie
należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da
wynik ujemny, całość odbieranych robót blacharskich lub tylko ich cześć należy uznać za
niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami
normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z
wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą a po
poprawieniu przedstawić do ponownego badania. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty blacharskie
mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.
7.

OBMIAR ROBÓT.

Jednostka obmiarowa robót jest:
Dla robót B.08.01.00 , B.08.02.00 - m2 pokrytej powierzchni,
Dla robót B.08.03.00 -1mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8.

ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Odbiór podłoża.
• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania, łacenia) należy przeprowadzać za
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrowa.
Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,
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8.2. Odbiór robót pokrywczych.
8.2.1. Roboty pokrywcze,
jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podłoża (deskowania i łat)
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.2. Badania końcowe pokrycia
należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.3. Odbiór pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.2. B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.

9.3. B.10.02.00 Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

9.4. B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
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–
–

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okrągłych.
[2]BN-66/5059-02 - Uchwyty do rynien półokrągłych.
[3]BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowokauczukowe uszczelniajace.
[4]PN-61/B10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[5]PN-71/B10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i
badania przy odbiorze.
[6]PN-75/B-12029/Az1:1999– Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory
dachowe. Badania.
B.09.00.00 TYNKI (CPV 45410000-4)
1.

WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umożliwiające i mające na celu wykonanie
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją
Techniczna. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności tynków
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
B.09.01.00 Tynki wewnętrzne.
B.09.01.01 Tynki cementowo-wapienne
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.

MATERIAŁY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów
(piasek drobnoziarnisty 0,25mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm),
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Tynk podkładowy
Podkładowy tynk wyrównawczy ze zbrojeniem siatką z włókna szklanego
2.5. Tynk renowacyjny
Tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych przystosowany do nakładania
ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność do wieloletniej akumulacji
produktów krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian.
2.6. Szlachetna masa szpachlowa
Szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami polepszającymi przywieranie)
posiada następujące właściwości:
• wiaże z małymi naprężeniami.
• dyfuzyjna,
• łatwa w obróbce.
Szlachetna szpachla jest stosowany do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych
powierzchni tynków mineralnych wewnątrz i na zewnątrz, szczególnie tynków
renowacyjnych w celu przygotowania pod wymalowania powłokami dyfuzyjnymi.
2.7. Środek gruntujący do tynków renowacyjnych
Gruntownik oraz rozcieńczalnik wyrobów krzemianowych posiada następujące właściwości:
• wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość,
• dyfuzyjny,
• bezrozpuszczalnikowy.
Rozcieńczalnik farb i tynków krzemianowych (na bazie szkła wodnego potasowego), do
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stosowania zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Po rozcieńczeniu z woda w stosunku 1:1
stosowany może być jako gruntownik pod farby krzemianowe.
2.8. Roztwór neutralizujący sole budowlane
Roztwór impregnujący do neutralizacji soli budowlanych, który przekształca sole
rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudno
rozpuszczalne ograniczając przemieszczanie tych soli do świeżego, jeszcze
niehydrofobowego tynku.
2.9. Środek uplastyczniający
Środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych. Stosuje
się go jako domieszkę dodawana przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich właściwości,
a w szczególności do zapraw służących do obrzutki murów przy tynkach o wymaganej
wytrzymałości i równocześnie ciągliwości, do wykonywania ulepszonego jastrychu, do
zapraw służących do spoinowani i przyklejania wykładzin, jak i do zapraw używanych przy
wykonywaniu faset.
3.

SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.

TRANSPORT.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata stateczności.
5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zgodnie z
„Wytycznymi wykonywania” należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, -w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku 1:1:2.
5.2. Wykonanie tynków wewnętrznych
5.2.1. Przygotowanie podłoża
5.2.1.1. Skucie starych tynków
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawa na głębokość 10-15mm od
lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką
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drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć
przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.
5.2.1.2. Neutralizacja podłoża.
W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem
do neutralizacji.
Przy nasycaniu jednokrotnym rozcieńczyć z woda w stosunku 1:1. Łączne zużycie preparatu
powinno wynieść 0,5kg/m2
Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwór 1:2 (jedna część preparatu i
dwie części wody) a dla drugiego nasycania – 1:1. Łączne zużycie preparatu powinno
wynieść 0,5kg/m2. Między zabiegami należy zachować co najmniej 7 godzinna przerwę. Po
około 24 godzinach należy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji
materiału nie stosować naczyń i narzędzi metalowych. Konieczne jest zachowanie
szczególnej ostrożności, stosowanie odzieży ochronnej i rękawic gumowych. Należy unikać
kontaktu ze skóra i oczami
5.2.2. Wykonywania tynków trójwarstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku 1:1:2.
5.2.3. Obrzutka
Na podłoże zneutralizowane należy wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej z
dodatkiem preparatu. Zaprawa powinna pokryć powierzchnie ściany maksymalnie w 50%.
Zaprawę należy sporządzić w następujący sposób: połączyć wódę z preparatem
plastycznym w stosunku 1:2. Cement i piasek o uziarnieniu 0-4mm wymieszać w stosunku
1:3 (jedna cześć cementu: trzy części piasku). Do wody zarobowej dosypywać mieszaninę
piasku z cementem ciągle mieszając do uzyskania potrzebnej – rzadkiej konsystencji
(umożliwiającej szprycowanie z pomocą szczotki, aparatu natryskowego lub miotełki).
Zaprawę z dodatkiem należy mięsząc intensywnie przez czas nie dłuższy ni_ 2 minuty tak,
aby nie wprowadzić do mieszaniny zbyt dużej ilości powietrza. Obrzutkę wykonywać w
temperaturze nie niższej ni_ +5sC. Przestrzegać należy wszystkie reguły sztuki
budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwykłych tynków z zapraw cementowych.
Należy chronić świeżo ułożona wyprawę przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru,
temperatury i nasłonecznienia.
5.2.4. Wyrównanie ubytków
Po związaniu i stwardnieniu obrzutki należy wyrównać i uzupełnić powierzchnie ściany
tynkiem wapienno-cementowym z dodatkiem preparatu napowietrzającego Do mieszania
używać mieszarek przeciwbieżnych lub wolnospadowych. Podłoże przed nałożeniem
zaprawy powinno być czyste i wilgotne. Nie zacierać warstwy tynku wyrównującego,
pozostawić ja szorstka.
5.2.5. Wykonanie tynków
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Tynki renowacyjne przygotować (wymieszać z woda) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki
lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilościach można ja także przygotować w
wiadrze lub pojemniku na zaprawę przy użyciu mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk
należy nanosić warstwa grubości określonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno
nakładać warstwy o grubości większej niż 2cm. Przy większych grubościach tynk nanosić
etapowo. Uwaga: Łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być w _żadnym z miejscu
mniejsza od 2,0cm.
Jeżeli tynki układane są maszynowo to należy zastosować sie do następujących zaleceń:
końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując
optymalna odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 1 1-12mm ok. 40cm, przy średnicy
dyszy 13-14mm ok. 30cm.
nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy średnicy dyszy
13-14mm ok. 18cm.
Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się - w celu zwiększenia przyczepności
warstw tynku do podłoża - stosować zestaw tynkarski ze sprężarką. Czas 1 cyklu mieszania
zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie
mniej niż 2 minuty.
Każdorazowo należy sprawdzić stan węży oraz ich połączeń i mocowań.
Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy poziomymi ruchami
uszorstkowic i pozostawić do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar
materiału, a powierzchnie zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje środka
wiążącego na powierzchni i może powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń
skurczowych.
5.3. Tynki cokołowe zewnętrzne
Na narożnikach otworów okiennych należy wkleić siatki wzmacniające, wykonane z
prefabrykowanego włókna szklanego odpornego na zasady. Siatki w otworach zakłada się
pod kątem 45˚. Siatki narożne ościeżnic okiennych wciska się w cienką warstwę zaprawy
włóknistej. Siatka wzmacniająca ma powierzchnię minimalną 300 x 400 mm2. W
narożnikach stosuje się odpowiednie kształtowniki wzmacniające. Dodatkowe elementy siatki
wykonuje się przed nałożeniem zaprawy szpachelką i dociśnięciem siatki. Siatka
wzmacniająca narożna musi zachodzić poza krawędź izolacji pod opaską okienną. Po
wyschnięciu zaprawy do montażu siatki powierzchnię płyt izolacyjnych pokrywa się zaprawą
za pomocą szpachelki stalowej. Grubość warstwy zaprawy musi wynosić 6–8 mm;
powierzchnię należy pokrywać pasami o długości 1,2 m. Następnie w warstwę zaprawy
wciska się siatkę z włókna szklanego. Siatki powinny zachodzić na siebie na 100 mm.
Narożniki ścian zabezpiecza się wzmocnioną siatką narożną. Po wyrównaniu powierzchni
siatkę pokrywa się na gładko tynkiem. W razie potrzeby należy wyrównać powierzchnie
zaprawą. W porze suchej i gorącej powierzchnię należy spryskać. Zaprawa do siatki powinna
wiązać przed co najmniej 3 dni przed nanoszeniem tynku cokołowego. Opis wykonania tynku
jak w punkcie 5.2.5. Tynk nanosi się natryskiem lub ręcznie w dwóch warstwach. Łączna
grubość wykończenia powinna wynosić 2–3 cm. Struktura powierzchni gładka. Największa
grubość ziarna tynku nie może przekraczać 0,5. W warunkach suchych należy zabezpieczyć
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powierzchnię folią plastikową lub nanosząc drobną mgiełkę wodną – czas stosowania: 1–3
dni. Malowanie cokołu farbą silikatową ( np. STO sil color).
5.4. Gzymsy, opaski, pilastry do odtworzenia
Do odtworzenia elementów dekoracyjnych należy wykorzystać kompleksowe rozwiązanie
technologiczne w ramach zamkniętego systemu , np. Remmers
Odtworzenie elementów dekoracyjnych należy przeprowadzić wykonując kolejne etapy prac:
- wykonanie w pasie gzymsowym, boni, sztukaterii obrzutki 100% (np. remmers
vorspritzmortel)
- założenie w razie potrzeby zbrojenia z drutu nierdzewnego,
- wyprowadzenie rdzenia z gruboziarnistej zaprawy ciągnionej ( np. remmers grobzugmortel),
- wykończenie profilu ciągnionego drobnoziarnistą zaprawą (np. remmers feinzugmortel),
-- zagruntowanie podłoża preparatem gruntującym ( np. Sto hydrogrund),
- malowanie farbą silikonową zgodnie z projektem kolorystyki (np. Sto lotusan color),
6.

KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Badania w czasie wykonywania tynków
Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe”.2 Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7.

OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.

ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć
wodą.
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8.2. Odbiór tynków.
8.2.1. Ukształtowanie
powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
B.11.01.01 i B.11.02.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
reperacje tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie próbek.
[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.
[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
[8]PN-93/B-02862 - Odporność ogniowa.
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B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3)
1.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.
B.10.01.00 Malowanie tynków
B.10.02.00 Gruntowanie tynków
B.10.03.00 Renowacja drzwi drewnianych
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.

MATERIAŁY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych
2.3. Farby budowlane gotowe.
2.3.1. Farby
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, teksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w
bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min. +5°C.
2.3.3. Farba silikonowa np. STO lotusan color
Podstawowe składniki : dyspersja polimerowa, emulsja żywicy polisiloksanowej, białe
pigmenty, pigmenty nieorganiczne,woda, alkohole, krzemionka, dodatki
Kryterium Norma / Wytyczne Wartość
Gęstość DIN 53 217 1,5 g/cm3
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 9,0-10,0
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 2100 g/(m2 d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 0,01 m
Wsp. dyfuzji pary wodnej μ DIN EN ISO 7783-2 50
Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 0,05 kg/(m2 h1/2)
Jasność DIN 53 778 96%
Stopień bieli CIE 78%
Grubość powłoki DIN EN 1062-1 160-220 μm
Połysk DIN EN 1062-1 Matowy
2.3.4. Elewacyjna farba silikatowa np. STO sil color
Podstawowe składniki: szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, ziemia
okrzemkowa, krzemionka, baryt, wypełniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki,
Gęstość (23°C) PN-EN ISO 2811-2 1,6 g/cm³ 1)
Zawartość części stałych VIQP 033/VILS 001 62 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 10,5-12
Gęstość strumienia dyfuzji PN-EN ISO 7783-2 2) >310 4) g/(m² d) pary wodnej V
Ekwiwalentna grubość PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 m warstwy powietrza sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 3) PN-EN ISO 7783-2 2) 40
Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 <0,1 5) kg/(m² h1/2)
Grubość powłoki PN-EN 1062-1 150-200 μm
Połysk PN-EN 1062-1 3 6)
Stopień bieli CIE 80 %
Funkcja: wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej
Wysoka naturalna odporność na działanie alg i grzybów
Ekstremalne zredukowanie przyczepności cząsteczek brudu , a dzięki temu zdolność
samooczyszczania przez padający deszcz
Ekstremalna odporność na działanie wody
Optyka Matowa
Obróbka: Bardzo dobre właściwości obróbki
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2.4. Środki gruntujące.
Do gruntowania użyć preparaty wskazane
poszczególnych rodzajów farb
3.

przez

producentów

odpowiednie

dla

SPRZĘT.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych
4.

TRANSPORT.

Farby pakowane wg punktu 2.3.należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.

WYKONANIE ROBÓT.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez
3 dni nie może spaść poniżej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże pod farby
Drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
odtłuszczone i suche.
Malowane powierzchnie powinny być odtłuszczone i suche.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
5.2. Wykonywania powłok malarskich
5.2.1. Powłoki z farb emulsyjnych
powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów
pędzla.
5.2.2. Malowanie farbą silikonową STO
Farba StoLotusan Color posiadająca Efekt Lotosu® utrzymuje fasady suche i czyste, nawet te
szczególnie obciążone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi maksymalne
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zabezpieczeniem wszelkich fasad: zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje się do zastosowania
na następujących podłożach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne; tynki
akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurówki licowe z piaskowca i cegły ceramicznej i
wapiennopiaskowej; na stare wymalowania farbą wapienną, cementową , silikatową,
akrylową i silikonową.
Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń.
Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C
W zależności od podłoża, zalecane do gruntowania zalecane jest: Sto-HydroGrund lub
StoPrim Micro
Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk urządzeniem airless.
Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki.
Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec
wydłużeniu.
6.

KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni.
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża.
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
a) badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
b) badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
d) badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie
powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy osunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
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7.

OBMIAR ROBÓT.

Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie
przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w
naturze.
8.

ODBIÓR ROBÓT.

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do
powłok o dobrej jakości wykonania.
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
9.

PODSTAWA PŁATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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[3]PN-62/C-81502 - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.
B.11.00.00 POSADZKI (CPV 45430000-0)
1.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.11.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.11.02.00 Posadzki właściwe.
B.11.02.01 Posadzka z płytek podłogowych gresowych z cokolikami
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST i
poleceniami Inżyniera.
2.

MATERIAŁY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdalną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,
szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

a w

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej.
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm
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2.5. Płytki podłogowe gresowe
2.5.1. Gresy -wymagania
twardość wg skali Mohsa 9
ścieralność V klasa ścieralności
antypoślizgowe, mrozoodporne
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
długość i szerokość: ±1,5 mm
grubość: ±0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
2.5.2. Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek stosować zaprawy klejowe.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10L21
2.5.3. Pakowanie:
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości,
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...".
2.5.4. Transport:
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ścisłe obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
2.5.5. Składowanie:
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1,8 m .
2.6. Wyroby z drewna – deski strugane podłogowe
Wymagania i zabezpieczenia dla elementów drewnianych wg SST B.04.00.00
3.

SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4.

TRANSPORT.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utrata
stateczności.
5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Warstwy wyrównawcze pod płytki gresowe.
5.1.1 Wykonanie hydroizolacji
Po skuciu obecnych płytek należy maksymalnie wyrównać podłoże, w razie konieczności za
pomocą wylewki samopoziomującej zachowując spadki od budynku na zewnątrz. Następnie
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wykonać izolację przeciwwodną za pomocą folii płynnej, z wywinięciem na ściany wysokość
cokolika. Spoiny narożnikowe i złącza należy zamknąć taśmą W tym celu należy wtopić
taśmę uszczelniającą w pierwszą warstwę folii, układając ją zgodnie z przebiegiem spoiny.
5.2. Posadzki z płytek gresowych.
Płytki w czasie układania powinny być czyste, bez śladów kurzu i brudu.
Płytki należy układać na elastycznym kleju półpłynnym, który ma wypełnić całą przestrzeń
między pokładem ( betonem) a płytką.
Spoiny pomiędzy płytkami powinny posiadać szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie
zaprawą, tj. 2-3mm. Szerokość powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do
wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed
rozpoczęciem spoinowania posadzka winna być zwilżona wodą, która nie może pozostać w
spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego związaniem należy oczyścić dokładnie
powierzchnię posadzki.
Posadzka powinna być na całej powierzchni ścisłe połączona z podkładem.
Wykończenie połączenia posadzki ze ścianą ma postać cokolika z tych samych płytek,
mocowanych klejem do ściany. Należy zastosować oryginalne płytki cokołowe ( nie
docinane).
6.

KONTROLA JAKOŚCI.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.
6.1. Nie dopuszcza się
stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Należy przeprowadzić kontrolę
dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7.

OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.

ODBIÓR ROBÓT.

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót
powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową,
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
[2]PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
[4]PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia,
[5]PN-74/B-30175 - Kit asfaltowy uszczelniający.
B.12.00.00 STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4)
1.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem wymiany okien drewnianych na nowe z pcw
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania:
- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający wyrób do stosowania w
Służbie Zdrowia
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- Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dopuszczającą
stosowanie wyrobu w budownictwie.
- Atest bezpieczeństwa Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie.
1.3. Zakres robót objętych SST.
/ kod CPV według Wspólnego Słownika Zamówień/
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.
1.Ręczne wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych i aluminiowych.
2. Ręczne wykucie z muru parapetów okiennych,.
3. Wywóz okien, drzwi i pozostałych odpadów budowlanych na wysypisko i ich utylizacja.
4. Wykonanie nowych okien z pcw wysokoudarowego, profile 4-5 komorowe, nowych okien
i drzwi z profili Alu ciepłych z przekładką termiczną
5. Szklenie okien, drzwi szybą podwójną zespoloną o podziale 4-12-4 z wypełnieniem
argonem,
6. Montaż okien, drzwi w ścianach z cegły.
7.Uzupełnienie ubytków tynku zaprawą i płytą gipsowo- kartonową.
8. Uzupełnienie tynków pod parapetami.
9. Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV w ścianach z cegieł średniej szerokości
30 cm.
10. Osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej,
11. Obrobienie ościeży po demontażu stolarki.
12. Uzupełnienie tynków na ościeżach i przylegających ścianach.
13. Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych ościeży i przyległości po osadzeniu
nowych okien krosnowych w kolorach takich jak kolor ścian w poszczególnych
pomieszczeniach.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w części ogólnej.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY.
2.1 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są
materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość.
Zabudowaniu podlega kompletna stolarka okienna wraz z parapetami wewnętrznymi i
zewnętrznymi:
- okna z wysokoudarowego PCV , klasa A, w kolorze białym, profile 4-5 komorowe
- wzmocnienia z kształtowników stalowych,
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- okna i drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych z przekładką termiczną,
- wkłady szybowe jednokomorowe 4-12-4 , U=1.0
- okucia obwiedniowe Maco, Siegenia lub równoważne,
- parapety wewnętrzne PCV ,
- parapety zewnętrzne z blachy stalowej, powlekanej, gr. 0.7mm, na parterze gr. 1mm
2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom określonym w świadectwie ITB
dopuszczającym do stosowania i projekcie technicznym.
2.3. Składowanie elementów.
Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Wyroby układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. SPRZĘT.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót , jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i
wyładunku materiałów itp.
4. TRANSPORT.
Każda partia winna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą oraz projektem
indywidualnym.
Elementy należy zabezpieczyć na czas transportu przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.
Elementy przewozić przy pomocy jednostek kontenerowych i palet zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Demontaż okien drewnianych, okien i drzwi aluminiowych oraz parapetów wewnętrznych
i zewnętrznych,
5.2. Przygotowanie ościeży.
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki ościeża oczyścić, ewentualnie naprawić.
5.2.2 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm)
wysokość
szerokość
Do 150
do 150
150±200
powyżej 200
Powyżej 150
do 150
150±200
powyżej 200

Liczba
punktów
zamocowań
4
6
8
6
8
10
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Rozmieszczenie punktów zamocowań
w nadprożu i progu Po bokach
nie mocuje się
po 2
po 2
po 2
po 3
po 2
nie mocuje się
po 3
po 1
po 3
po 2
po 3

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR W ŁAZISKACH GÓRNYCH

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.
5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej PCV.
W przygotowany otwór okienny wstawić ramę okienną na podkładkach lub
listwach. Ramę ustawić, sprawdzić pion i poziom, zaklinować.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m, a 3 mm
na wysokości całego okna.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Po ustawieniu ramy w otworze osadzić w ościeżach kotwy mocujące w ilości podanej w
tabeli. Szczeliny między ościeżem i ościeżnicą wypełnić materiałem izolacyjnym ( pianką
montażową) dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Szczelina pozostająca do wypełnienia ( luz montażowy) nie powinna być mniejsza niż 1cm i
większa niż 3 cm na stronę.
W następnej kolejności należy zawiesić skrzydła okienne oraz okno zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Obróbkę ościeży okiennych wykonywać po całkowitym wyschnięciu pianki montażowej.
5.3.2. Osadzenie ślusarki aluminiowej.
W sprawdzony i przygotowany wcześniej otwór wstawiamy pozbawioną skrzydeł ościeżnicę i
blokujemy ją za pomocą klinów. Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie,
dokonać pomiaru przekątnych oraz głębokości usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego lub
zewnętrznego lica ściany.
Następnie należy mocować stolarkę do ściany za pomocą dybli z zachowaniem odstępów:
1. Odstęp od dolnej krawędzi ramy drzwiowej – min 80mm
2. Odstęp między punktami mocowania – max 1000mm
3. Odstęp od górnej krawędzi drzwi – min 150mm
4. Odstęp między narożem a środkiem mocowania 1000mm
5. Odstęp między punktami mocowania progu.
Standardową techniką mocowania jest montaż za pomocą dybli (kołków rozporowych) oraz śrub o
średnicy, co najmniej 8mm. Zamiennie dopuszcza się montaż za pomocą kotew montażowych
dedykowanych do danego systemu aluminiowego, które jednym końcem mocuje się do zewnętrznej
ścianki ościeżnicy. Drugi koniec kotwy montujemy do ościeża za pomocą dybli lub śrub.
Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem należy wykonać za pomocą pianki
poliuretanowej w taki sposób, aby pianka po spęcznieniu wypełniła całą szczelinę nie rozlewając się
jednak na boczne powierzchnie ościeżnicy. Podczas wyboru piany montażowej należy uwzględnić
temperaturę otoczenia, przy jakiej będą wykonywane prace montażowe. W okresie zimowym należy
bezwzględnie stosować piankę przeznaczoną do niskich temperatur (należy przestrzegać zaleceń
producenta pianki). Montaż może odbywać się w temperaturze do -10°C.

72

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Po związaniu piany montażowej należy wyjąć kliny usztywniające, a pozostałe po nich puste
przestrzenie uzupełnić pianą, następnie odciąć nadmiar równo z ramą konstrukcji i sprawdzić
poprawność działania skrzydeł. W razie konieczności należy dokonać ewentualnej regulacji ślusarki.

5.3.3 Montaż świetlików
Montaż świetlików wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi dostawcy ślusarki oraz
zgodnie z rys. detalu.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1 Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu
użytkowego .
Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być
przeprowadzona w oparciu o : „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ”.
-kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną
-kontrola kompletności wymaganych atestów
-kontrola certyfikatów i oświadczeń , kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów
oraz ich kompletności.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic, 1 mb parapetu,
8. ODBIÓR ROBÓT.
Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności
wyszczególnione w punkcie 5.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatności podlega ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych
w dokumentacji. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- demontaż starej stolarki wraz z utylizacją,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obróbką,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach.

73

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR W ŁAZISKACH GÓRNYCH

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-78/B-13050
Szkło płaskie walcowane.
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
B.13.00.00 ROBOTY TERMORENOWACYJNE (z wyprawą tynkarską) (CPV
45321000-3)
1.

WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem i malowaniem elewacji budynku
1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
dociepleniowych wykonywanych w bezspoinowym systemie ociepleń (BSO)
Z warstwą wełny mineralnej o grubości 12cm, z silikonową wyprawą elewacyjną w kolorze
białym o uziarnieniu do 1,5 mm.
Malowanie docieplonych ścian farbą silikonową w kolorach zgodnych z projektem
kolorystyki dostarczonym przez Zamawiającego.
Zakres robót wynikający z dokumentacji budowlanej obejmuje również:
- przygotowanie powierzchni ścian do docieplenia poprzez mycie lub szczotkowanie;
- usunięcie nieczynnego okablowania oraz uchwytów i mocowań,
- zabudowanie w korytka czynnego okablowania prowadzonego po ścianach,
- szpachlowanie ścian klejem z zatopieniem dwóch warstw siatki z włókna szklanego oraz
wykonaniem wyprawy elewacyjnej i malowanie ścian
- zabezpieczenie wszystkich krawędzi wypukłych poziomych i pionowych w tym krawędzi
ościeży okiennych i drzwi wejściowych kątownikiem aluminiowym perforowanym z siatką;
- odtworzenie detali architektonicznych na budynku Starej szkoły
- dostosowanie zamocowania instalacji odgromowej do grubości docieplenia z przedłużeniem
wsporników z zapewnieniem odpowiedniego naciągu zwodów;
- demontaż i ponowny montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej,
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót oraz
ich zgodność z Dokumentacją Projektową ,Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.
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2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
- płyty z wełny mineralnej gr. 12 cm i wszp. Lambda=0.042 ( nowa szkoła) i 0.036 ( stara
szkoła), z paroprzepuszczalną silikonową wyprawą elewacyjną w kolorze białym,
- płyty z wełny mineralnej gr.2-3 cm, płyty styropianowe gr. 1cm – ościeża okienne,
- Kątowniki aluminiowe z siatką
- Siatka zbrojona z włókna szklanego
- Zaprawa klejowa
- silikonowa wyprawa elewacyjna
- farba silikonowa do wymalowań zewnętrznych
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3
4. TRANSPORT.
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt.4.Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób
zapewniający ich właściwy stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5.
5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu
technologicznego a w szczególności :
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów
- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie
powinna być niższa niż +5 st.C - zapewnia to odpowiednie warunki wiązania
- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr),
zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć
- na rusztowaniach bezwzględnie muszą być zawieszone siatki ochronne
5.1.2 Zgodność z dokumentacją.
Roboty elewacyjne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj tynku, rodzaj i grubość materiału
izolacyjnego. Nie dopuszcza się zamiany wełny mineralnej na styropian. Dopuszcza się tylko
takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione
technicznie, uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz są udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy.
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5.2 Przygotowanie podłoży.
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej.
Przygotowanie podłoża:
- oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza lub zmyć wodą
pod ciśnieniem ( stosować ciśnienie max. 200 barów )
- ewentualne nierówności wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą
- wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym
roztworem
5.3 Gruntowanie podłoża
W przypadku podłoży pylących , osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy
zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.
5.4 Przyklejenie płyt termoizolacyjnych
5.4.1 Przygotowanie zaprawy
Do klejenia izolacji termicznej stosować fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe,
gotowe do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające
po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Zaprawę klejową przygotowywać według
zaleceń producenta ( instrukcje i karty techniczne )
5.4.2 Nakładanie kleju
Dla zapewnienia maksymalnej przyczepności płyty należy kleić na całej powierzchni w
dwóch fazach - tzw. metodą grzebieniową:
- faza pierwsza - zaprawę klejącą nanosi się na płyty gładką stroną pacy i szpachluje;
- faza druga - nanosi się drugą warstwę zaprawy klejącej i rozprowadza ją pacą zębatą o
zębach 12×12 mm równomiernie na całej powierzchni płyty. Zaprawę klejącą nanosi się
równomiernie na całej powierzchni tak, by uzyskać właściwą przyczepność na całej
powierzchni płyty.
Zaprawę klejową nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.
5.4.3 Montaż płyt.
Zaprawę klejącą nanosi się równomiernie na całej powierzchni tak, by uzyskać właściwą
przyczepność na całej powierzchni płyty.
Płyty należy przykładać do ściany natychmiast po naniesieniu kleju. Każdą następną
przykłada się w odległości ok. 2 cm przed przyklejoną poprzednio, a następnie dosuwa do jej
krawędzi i dokładnie dociska. Płyty należy przyklejać mijankowo, dosuwając ciasno za
pomocą pacy drewnianej do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzącej z boku
zaprawy klejącej trzeba usunąć - tak, by nie była widoczna na stykach płyt i nie tworzyła
mostków termicznych.
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po wyschnięciu kleju.
5.4.4 Szlifowanie płyt.
Nierówności i uskoki płyt należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny.
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Po przyklejeniu płyt (ale nie wcześniej niż po 24 godzinach) można rozpocząć usuwanie
ewentualnych nierówności czy uskoków pomiędzy płytami. W tym celu szlifuje się wełnę
grubym papierem ściernym nawiniętym na dużą pacę drewnianą lub stosuje się specjalną
metalową tarkę. Szlifowanie należy przeprowadzić w taki sposób aby uniknąć
zanieczyszczenia okolicy pyłem.
5.4.5 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych.
Do mocowania płyt użyć łączników z trzpieniem. Łączniki należy osadzać po stwardnieniu
kleju. Długość łączników zależna jest od budowy ściany i grubości płyt termoizolacyjnych.
Istniejący tynk należy traktować jako podłoże nienośne, dlatego wymaganą głębokość
kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona
odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. Ilość łączników nie może być mniejsza niż
6-8 szt/m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach wymagane jest zwiększenie ilości
łączników. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna
wynosić dla ściany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku ściany z betonu co najmniej
5 cm. Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają
osadzone w ścianie , po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki lub
wkrętakiem lub wbity w przypadku łączników wbijanych. Główka łącznika powinna być
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych.
5.5 Ochrona narożników i krawędzi.
Do obróbki krawędzi oraz narożników należy stosować rozwiązania zalecane przez
producenta systemu. Z reguły są to :
- kątowniki ze stali szlachetnej
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą
- kątowniki z tzw. siatki pancernej
5.6 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi itp.
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi , w celu zabezpieczenia przed
zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego nakleić pod kątem 45 st.
paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach min. 25x35 cm.
5.7 Warstwa zbrojona.
Warstwę zbrojoną wykonać po upływie 24 godz. od montażu płyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na płyty termoizolacyjne nałożyć zaprawę klejącą i rozprowadzić ją równomiernie
pacą ze stali nierdzewnej tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco
większej od przeciętnego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
nałożyć siatkę zbrojącą i zatopić w niej przy użyciu pacy nierdzewnej, szpachlując na gładko.
Kolejne pasy siatki układać z zakładem 10 cm. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i
całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Grubość warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna być zgodna z określoną przez producenta systemu.
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5.8 Wyprawa tynkarska
Przed układaniem tynków na suchą warstwę zbrojoną nadkłada się podkład tynkarski. Po jego
wyschnięciu (ale nie wcześniej niż po upływie 24 godzin) można przystąpić do nakładania
tynku. Należy układać go od góry budynku ku dołowi. Zastosować tynk silikonowy o
wysokiej paro przepuszczalności.
5.9 Warstwa malarska
Po wyschnięciu tynku (ale nie wcześniej niż po upływie 24 godzin) można przystąpić do
malowania elewacji. Należy w sposób ciągły malować powierzchnie wydzielone
narożnikami, gzymsami itp. Malowanie jednokrotne całej elewacji wykonać w ciągu jednego
dnia. Zastosować farby silikonowe o wysokiej paro przepuszczalności wg. projektu
kolorystyki.
5.10 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi podłoży, etapów pośrednich oraz
stanu wykończeniowego.
5.10.1 Normatywne odchylenia podłoży ( stanów surowych ) przyjmować jak dla
konstrukcji z prefabrykatów betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 „Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne” część 2,
Wydawnictwo „Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.
5.10.2 Normatywne odchylenia powierzchni wykończonych wg tablicy 24-1 str. 20
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne”
część 4, Wydawnictwo „Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1 Badania.
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ociepleń przy kontroli
odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynk kat. III.
6.2 Ocena wizualna wyglądu.
Wykończona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzować się brakiem miejscowych
wypukłości i wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle
rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub
ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
6.3 Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatności
wyrobów, dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej i jakościowej.
6.4 Kontrola międzyoperacyjna
Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość :
- przygotowania podłoża: czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, czy
dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym
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- przyklejenia płyt termoizolacyjnych: równość i ciągłość powierzchni, układ i szerokość
spoin
- osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
łączników mechanicznych
- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej,
sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
- zamocowania profili narożnych,
- równość powierzchni należy przyjąć :
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie
nie większej niż 3 na łacie kontrolnej długości 2,00m.
Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na
1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej
wysokości kondygnacji – 10mm
Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości
budynku
Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego
promienia nie powinno być większe niż 7mm.
7.

OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7

7.1 Sposób obmiaru robót.
7.1.1 Tynki i malowanie ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości
ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu
do górnej krawędzi ściany , dolnej krawędzi gzymsu, lub górnej krawędzi tynku .
8.

ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.1 Badania w/g pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.
PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zasady płatności zostały określone we wzorze umowy.
Ilość zakończonych i odebranych robót określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g cen
wynikających z przetargu zgodnie z załącznikiem cenowym do umowy za wykonanie całości
określonego zakresu robót.
9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .
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-

-

-

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity –
aktualizacja z dnia 27.05.2004
ETAG 004 – Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002
ZUAT 15/V.07/2003-„Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty”
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003r.
ZUAT 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe
do mocowania warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z
6.09.2002
PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny
mineralnej

-

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

-

Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych
budynków. Warszawa 2002

B.14.00.00 ROBOTY RUSZTOWANIOWE (CPV45262100-2)
1.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru rusztowań budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są
przeznaczone do wykonania robót elewacyjnych.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
2.

MATERIAŁY.

Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome,
daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki,
zakotwienia.
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3.

SPRZĘT.

Nie występuje.
4.

TRANSPORT.

Samochodowy.
5.

WYKONANIE ROBÓT.

Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ścian budowli,
dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej”, dla której rozstaw stojaków wynosi
2,0 m w kierunku podłużnym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej
kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0 m. Stężenia poziome należy rozmieszczać na
całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność na całej długości
rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome
zakłada się pod pierwszą kondygnację nad podłożem, należy je montować bezpośrednio do
stojaków rusztowania.
Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości
rusztowania.
Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a
odległość miedzy polami stężeń nie może być większa niż 10,0 m.
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający
stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na
1 kotwę nie może być większa niż 2,5 kN.
Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym
odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać
wielkości podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”.
Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m.
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek
przedmiotów na niższe pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być
uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrole jakości przeprowadza kierownik budowy sprawdzając zgodność z warunkami
technicznymi.
7.

ODBIÓR ROBÓT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy
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8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.

NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1]PN-70/B-50560 – Rusztowania robocze stojące metalowe. Określenie, podział, symbole i
główne parametry.
[2]PN-71/B-50510 – Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne
wymagania i badania.
[3]PN-71/B-50505 – Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne
wymagania i badania i eksploatacja.
B.15.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie zagospodarowania terenu.
B.15.01.00 Zagospodarowanie terenu - chodniki, place,
B.02.02.00. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie chodnikowe.
B.02.03.00. Podbudowy z kruszyw łamanych
B.02.05.00. Transport gruntu
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.

MATERIAŁY.

2.1. Prefabrykaty.
kostka betonowa chodnikowa
krawężniki chodnikowe
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2.2. B.02.02.00. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie z piasku zwykłego.
Do wykonania podkładu pod kostkę betonową należy stosować piaski zwykłe oraz pospółki.
2.3. B.02.03.00. Podbudowy z kruszyw łamanych
Do wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych niż 8mm. Kruszywo powinno być
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.4. B.02.05.00. Transport gruntu
Do wykonania robót wg B.02.04.00. materiały nie występują.
3.

SPRZĘT.

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i mała architektura mogą być wykonywane
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu jak np. łopaty, ubijaki i walce
wibracyjne do zagęszczania.
4.

TRANSPORT.

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu.
5.1.1. Chodniki, place
Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie:
układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki.
przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną
warstwą.
całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby
normalnej Proctora
dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm.
5.2. B.02.03.00. Podbudowy z kruszyw łamanych
5.2.1. Warunki wykonania podbudowy pod nawierzchnie:
mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej
grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu
warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych,
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jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowanie wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych,
rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inżyniera.
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 5 cm podsypkę z piasku
gruboziarnistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem
w czasie ubijania wyrównaniem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej typu starobruk. Kostki betonowe układać z
przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i
równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
6.

KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Roboty ziemne
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
bieżąco kontrolować zasypkę gruntową, materiał do zasypki, grubość i
równomierność warstw zasypki, stopień jej zagęszczenia (laboratorium).
6.2. Nawierzchnia z kostek betonowych.
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podłoża
materiał użyty na podkład
grubość i równomierność warstw podkładu
sposób i jakość zagęszczenia
jakość dostarczonych prefabrykatów
prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.
7.

OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiaru są:
B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - podkład pod nawierzchnie z piasku zwykłego.- [m2]
B.02.03.00.- podbudowy z kruszyw łamanych - [m2]
B.02.05.00 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu
B.15.01.01. Chodniki, place, - m2 wykonanej nawierzchni.
8.

ODBIÓR ROBÓT.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
[5] PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
[6]PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
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