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A. WARUNKI OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót
objętych zamówieniem o nazwie:

„TERMOMODERNIZACJI   Z   KOLORYSTYKĄ  ELEWACJI   I  WYMIANĄ
POKRYCIA  DACHU  W  BUDYNKU  PRZY  UL. REJA 18A  W MYSŁOWICACH –
DZIAŁKA NR 1419/66”

1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacją Techniczną

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  ze  Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczególnych obiektów i rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są
z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy
państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót.

1.4. Określenia podstawowe

➢ Dziennik Budowy  - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.

➢ Droga tymczasowa (monta  ż  owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do
usunięcia po jej zakończeniu.

➢ Inwestor  -  osoba  reprezentująca  interesy  Zamawiającego  przedsięwzięcia,  akceptująca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca, ewentualnie korygująca je.

➢ Inspektor  nadzoru osoba  reprezentująca  interesy  Inwestora  kontrolująca  zgodność
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane.

➢ Kierownik Budowy-  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

➢ Ksi  ę  ga Obmiarów  -  akceptowany przez Inspektora zeszyt  z ponumerowanymi stronami
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiarów  dokonywanych  robót  w  formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.

➢ Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
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do przeprowadzenia wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót.

➢ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową.

➢ Odpowiednia  (bliska)  zgodno  ść -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

➢ Polecenie  Inspektora -  wszelkie  polecenia  przekazywane Wykonawcy przez  Inspektora
w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych
z prowadzeniem budowy.

➢ Projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej.

➢ Przedmiar  robót -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.

➢ Przedsi  ę  wzi  ę  cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.
➢ Przeszkoda  sztuczna -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania

budowlanego.
➢ Rysunki  -  część Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
➢ Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiącą  odrębną  całość

technologiczną,  zdolną  do samodzielnego spełnienia  przewidywanych funkcji  techniczno
użytkowych. 

Przyj  ę  te oznaczenia i skróty
➢ PN - Polska Norma,
➢ BN - Branżowa Norma,
➢ OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne,
➢ DP - Dokumentacja Projektowa,
➢ PZJ - Program Zapewnienia Jakości.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, Księgę Obmiarów oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę placu budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji  jest  termomodernizacja  budynku  użytkowego,  zawierająca  takie
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elementy jak:
– docieplenie ścian zewnętrznych budynku
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
– wymianę pokrycia dachowego
– dobudowę przewodów wentylacyjnych na poddaszu
– remont głowic kominowych
– docieplenie dachu

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja  Projektowa  zawiera  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty  zgodne  z  wykazem
podanym. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji
powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg. Koszty Dokumentacji
powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji
Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany
Dokumentacji  Projektowej  powinny  być  wprowadzone  przez  Inwestora  po  uzgodnieniu  z
Projektantem, którego nadzór autorski również musi być ujęty w Cenie Kontraktowej. Jeżeli  w
trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4
egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla  Wykonawcy tak jakby zawarte  były w całej  dokumentacji.
W przypadku  rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  następująca
kolejność ich ważności:
1) Dokumentacja Projektowa.
2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  dokona
odpowiednich  zmian lub  poprawek.  W przypadku rozbieżności  opis  wymiarów jest  ważniejszy
od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST będą
uważane za  wartości  docelowe,  od  których dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego
przedziału tolerancji. 

Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne
z Dokumentacją  Projektową lub ST i  wpłynie to  na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.5. Informacja o terenie budowy

Teren  posiada  zagospodarowanie  wokół  budynków,  w  związku  z  tym  Wykonawca
ma obowiązek tak zorganizować roboty,  aby nie dopuścić do dewastacji.  Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni lub elementów zagospodarowania Wykonawca usunie na koszt własny. Jeżeli wystąpi
sytuacja,  która  będzie  kolidowała  z  robotami  należy  uzgodnić  ją  z  Inspektorem  Nadzoru
i Inwestorem.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót
Wykonawca ma obowiązek:

➢ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
➢ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na:

➢  lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.,
➢  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

➢ zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

➢ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
➢ możliwością powstania pożaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w sposób trwały są  szkodliwe dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od  dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały  odpadowe do  robót  będą  miały  świadectwa
dopuszczenia,  wydane przez uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie określające brak szkodliwego
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oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają
tego odpowiednie  przepisy.  Zamawiający powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów
od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów
szkodliwych dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Materiały użyte do wykonania
zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić  o  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Inspektora  i  zainteresowane
władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  Zakończenia  przez
Inwestora.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później
niż  w 24 godziny po otrzymaniu  tego polecenia.  W trakcie  realizacji  zadania  Wykonawca jest
zobowiązany do  utrzymania  w  należytym stanie  czystość  nawierzchni,  po  których  się  porusza
podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnianie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.13. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odpowiednich  władz
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  w  celu
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót,  niż  te,  dla których zostały zakupione,  to ich koszt
zostanie przewartościowany.
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne
na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego składowania będzie
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

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 lub jeżeli  wymaga tego dany zakres robót  odpowiednich pomiarów,
rysunków,  badań  itp.  do  akceptacji.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  wyborze  materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inwestora.
W  przypadku  braku  takich  ustaleń,  w  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony
i  zaakceptowany  przez  Inwestora.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST
i  wskazaniach  Inwestora  w  terminie  przewidzianym  Kontraktem.  Sprzęt,  będący  własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie może być zmieniany bez jego zgody. Sprzęt,
maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  Kontraktu,  zostaną
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST, PZJ,  harmonogramem robót  oraz poleceniami Inspektora.  Następstwa jakiegokolwiek błędu
w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
program  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  namierzony  sposób  wykonywania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

1) część ogólną opisującą:
➢ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
➢ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
➢ bhp,
➢ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
➢ wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
➢ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
➢ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  sposób i formę gromadzenia

wyników badań,
➢ zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie

technologicznym,
➢ proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspektorowi,

2) część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robot:
➢ wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków

transportu,
➢ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
➢ sposób i procedurę pomiarów i badań,

6.2. Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on
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odpowiedni system kontroli,  personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania  próbek i  badań materiałów oraz  robot.  Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania,
że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów  i  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie
z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST jednak  nie  rzadziej  niż  jest  to
określone  w  ST,  normach  i  wytycznych.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań
wykonywanych  przez  Inspektora  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary
 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  należy
stosować  wytyczne  krajowe  lub  inne  procedury  zaakceptowane  przez  Inspektora.  Przed
przystąpieniem  do  pomiarów  i  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,  miejscu
i  terminie  badania.  Wyniki  pomiarów i  badań Wykonawca przedstawi  na  piśmie  do  akceptacji
Inspektora.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  jest  uprawniony do  dokonywania
kontroli, pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor może
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli
wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne  to  Inspektor  poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  pokryje
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
➢ Polską Normą,
➢ aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a),
c) spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia  dostarczona do robót  będzie posiadać  te  dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny
te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  trenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby,  która  dokonała zapisu,  z  podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz  stanowiska  służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden po drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Księga Obmiarów

Księga  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. Księga obmiarów może być
prowadzona  w  wersji  elektronicznej.  W  przypadku  umowy  ryczałtowej  nie  będzie  potrzeby
prowadzić książki obmiarów.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne,  wyniki  badań  Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

➢ Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
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➢ Protokoły przekazania terenu budowy,
➢ Umowy cywilno - prawne,
➢ Protokoły odbioru robót,
➢ Protokoły z narad i ustaleń,
➢ Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami miar będą:
➢ Czas: sekunda 1 s, minuta 1 min = 60 s, godzina 1 h = 60 min = 3600 s, doba 1 d = 24 h = 

86000 s.
➢ Długość: metr 1 m, milimetr 1mm = 0,001 m.
➢ Powierzchnia: metr kwadratowy 1 m2.

➢ Objętość:  metr sześcienny 1 m3, 1 litr 1 l = 0,001  m3.

➢ Masa: kilogram 1 kg, tona 1 t = 1000 kg.
➢ Siła: niuton 1 N = 1m * kg / s2, kiloniuton 1 kN = 1000 N.
➢ Naprężenie: 1 kN / m2,  1 N / mm2.

➢ Ciśnienie:  pascal 1 Pa = 1N / m2.

➢ Moc: wat 1 W = 1m2 * kg / s3, kilowat 1 kW = 1000 W.
➢ Temperatura:  stopień Celsjusza 1o C.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

➢ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
➢ odbiór częściowy,
➢ odbiór ostateczny,
➢ odbiór pogwarancyjny.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
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wykonywanych  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  Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbiór ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie  Inspektora.  Odbiór  ostateczny robót
nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez
Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  wymienionych  poniżej.  Odbioru
ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności  Inspektora
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań,  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku  ostatecznego  odbioru  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót  uzupełniających  i  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych  lub  uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin
odbioru  ostatecznego.  W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej
i  ST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i  bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót
w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach  umowy.  Podstawowym  dokumentem
do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony
wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

➢ Dokumentację  Projektową  podstawową z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

➢ Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające
lub zamienne.

➢ Recepty i ustalenia technologiczne.
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➢ Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów.
➢ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
➢ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i

PZJ.
➢ Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.
➢ Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących

sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń.
➢ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
➢ Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności  jest  cena  jednostkowa skalkulowana przez  Wykonawcę za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie
uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

➢ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
➢ wartość  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i

transportu na teren budowy,
➢ wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
➢ koszty wywozu i utylizacji odpadów,
➢ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
➢ roboty towarzyszące i tymczasowe,
➢ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
➢ wszystkie inne obciążenia mające wpływ na cenę końcową robót.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 poz. 414).
➢ Zarządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29).
➢ Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  dnia  12.  04.  2002  r  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr75, poz. 690).
➢ Prawo ochrony środowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 628).
➢ Ustawa o odpadach z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 627).
➢ Rozporządzenie Min. P. i P. S. z dn. 2. 04. 1998 r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny

pracy  przy  zabezpieczaniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest
(Dz. U. nr 45, poz. 280).

➢ Rozporządzenie Min. Gosp. Pracy i Pol. Społ. z dn. 23. 10. 2003 r w sprawie wymagań w
zakresie  wykorzystania  i  przemieszczania  azbestu  oraz  wykorzystania  i  oczyszczania
instalacji  lub  urządzeń,  w  których  był  lub  jest  wykorzystywany  azbest
(Dz. U. nr 192, poz. 1876).

➢ Rozporządzenie Min. Gosp. Pracy i  Pol. Społ.  z dn. 2. 04. 2004 r w sprawie sposobów
i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest
(Dz. U. nr 71, poz. 649).

11. UWAGI KOŃCOWE:

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym i przedmiarem
robót. Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z dokumentacją (projekt, przedmiar,
specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót).  Zauważone  błędy  w  w/w  dokumentacji
nie zgłoszone przez Wykonawcę Inwestorowi  przed podpisaniem umowy na wykonanie robót,
nie będą miały wpływu na cenę końcową robót. Specyfikacja odnosi się do całości zakresu robót.
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B. WYKONANIE ROBÓT

ST 01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót jak w pkt. 1.1. „Warunki Ogólne”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych (wyburzeniowych)

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
i sprzętu.

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. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku,  rozeznać  jego otoczenie,  ustalić
metodę  rozbiórki,  opracować  harmonogram robót  rozbiórkowych.  Należy  rozeznać  konstrukcję
poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było
dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się kolejność robót i sposoby ich
wykonania.  Dobór  metody  rozbiórki  -  metodę  wykonywania  prac  dobrać  w  zależności  od
warunków i rozmiarów rozbiórki oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma
być  powtórnie  wykorzystany.  Przy  robotach  rozbiórkowych  na  wysokości  powyżej  4m należy
zabezpieczyć robotników pasami.  Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na:

➢ ręczne,

17



Specyfikacja wykonania i odbioru robót przy termomodernizacji elewacji budynku i
dachu w Mysłowicach przy ul. Reja 18a

➢ mechaniczne  (  młotami  pneumatycznymi,  piłami  tarczowymi  lub  linowymi  do  betonu,
urządzeniami rozpierającymi itp. ).

Odzysk materiałów nie jest przewidziany

3. SPRZĘT.

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora,  w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożony gruz,  elementy
konstrukcji  należy  umieszczać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  zabezpieczone
przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposób nie  zagrażający innym
użytkownikom dróg.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wstęp

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

5.1.1. Przebieg robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe mogą być przeprowadzone przez osoby przeszkolone pod względem
BHP  z  odpowiednimi  kwalifikacjami  do  tego  typu  robót.  Ponieważ  w  różnych  budynkach
występują podobne, ale nie takie same roboty rozbiórkowe należy przed ich wykonaniem zapoznać
się szczegółowo z dokumentacją projektową.

5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który oprócz
danych porządkowych powinien podawać:

➢ kolejność i sposób wykonywania robót,
➢ protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na

których  będą  pracowali  robotnicy  lub  będą  ustawione  rusztowania  albo  drabiny  mają
dostateczną wytrzymałość,

➢ opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,
➢ opis  okoliczności  towarzyszących  rozbiórce  i  mających  wpływ  na  przebieg  robót

i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.
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5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  powinien  prowadzić  kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach
i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas
trwania  robót  należy  pilnować,  aby  na  teren  rozbiórki  nie  wchodziły  osoby  postronne.  Przed
przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki ,a załogę zapoznać z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

Prace  na  wysokościach.  Szczególne  niebezpieczeństwo  stwarza  praca  na  wysokości
i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.
1. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania  

gruzu  i  wystających  części  budynku,  miejsca  gromadzenia  gruzu  i  sposoby  ich
zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na stropach, pomostach i schodach.

2. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.
3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia 

do pracy na wysokości,  być zaopatrzeni w hełmy ochronne i  przy pracy na wysokości  
powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposażeni w pasy z liną długości do 
3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej
i przymocowanej do ściany.

Zabronione jest m.in.:

➢ wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h),
➢ zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki.

Prace  demontażowe  poszczególnych  elementów  ścian  i  elewacji  budynku  należy  wykonać
bezpośrednio  przed  wykonaniem projektowanych  robót  przebudowy,  naprawy i  ocieplenia  tych
części  lub  elementów  budynku,  z  zabezpieczeniem  przed  możliwymi  szkodami  od  wpływu
warunków atmosferycznych.

Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, należy
zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2. Warunki szczegółowe.

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach.
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7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar  gotowych  robót  lub  robót  zanikających  będzie  określać  faktyczny  zakres
wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST,  w  jednostkach  i  na  zasadach
ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT.

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  Projektem  Technicznym,  ST  oraz  pisemnymi
decyzjami Inspektora.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Jak pkt 9 warunki ogólne

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

➢ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.
U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r).

➢ Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych,
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.

➢ Rozporządzenie  MGP  i  B  z  dn.  15  grudnia  1994  r.  w  sprawie  warunków  i  trybu
postępowania  przy  robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,  zniszczonych  lub  nie
wykończonych obiektów budowlanych... (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.) .

➢ Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bhp
(Dz.U. Z 1997 r Nr 10, poz. 47).

➢ Gilewicz A., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie.
KWP Bud-Ergon Sp. z oo, Warszawa 1993.
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ST 01.01 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru  izolacji  przeciwwodnych,  przeciwwilgociowych  i  powłok  zabezpieczających
na elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
wykonanie  izolacji  paroszczelnych,  przeciwwilgociowych  i  przeciwwodnych  powłokowych,
z materiałów rolowych.

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
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

Hydroizolacje powinny:
➢ stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej

części od wody lub pary wodnej;
➢ ściśle przylegać do izolowanego podkładu; nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna

być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń;
➢ być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację 

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych
materiałów,  różnej  klasy  odporności  ,  jako  równorzędnych  zabezpieczeń  (  np.  zaprawy
wodoszczelnej  z  materiałami  rolowymi).  Miejsca  przechodzenia  przez  warstwy  izolacyjne
wszelkich  przewodów instalacyjnych.  I  elementów konstrukcyjnych  (np.  słupów)  powinny być
uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami
a  izolacją  podczas  robót  izolacyjnych  należy  chronić  układane  warstwy  izolacji  przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.
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2. MATERIAŁY.

Proponowane  materiały  izolacyjne  i  technologie  wykonawcze  podano  w  Dokumentacji
Projektowej.  Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  zamiennych  pod  warunkiem,  że  spełniają
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają odpowiednie aprobaty techniczne. Każda
zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZĘT.

Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można wykonywać przy
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

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.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wstęp

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże  powinno  być  trwałe,  nieodkształcalne  i  przenosić  wszystkie  działające  nań
obciążenia  w  celu  zapewnienia  prawidłowej  współpracy  izolacji  z  podłożem,  podłoże  należy
dokładnie  oczyścić  i  odpylić.  Powierzchnia  podłoża  pod  izolacje  z  folii,  pod  przyklejane  lub
powłokowe izolacje z materiałów bitumicznych powinna być gładka ( bez wgłębień, wypukłości
oraz  pęknięć  ),  czysta,  odtłuszczona i  odpylona.  Na narożach powierzchni  izolowanych należy
wykonać  zaokrąglenia  o  promieniu  nie  mniejszym  niż  5  cm  lub  sfazować  pod  kątem  45°
na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Spadki podłoża izolacji odwadniającej
(w  pomieszczeniach  mokrych)  w  kierunku  kratki  ściekowej  lub  kanału  powinny  być  zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1 %. 

Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych (lub innych
materiałów  przyklejanych  do  podkładu  lepikiem  asfaltowym)  należy  zagruntować  roztworem
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

1. Gruntowany podkład powinien być suchy a wilgotność nie powinna przekraczać 5%),
2.  Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się

dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż + 5°C.

W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się
gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniŜej +5°C. jednak nie
niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0oC
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5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje  przeciwwilgociowe  wykonuje  się  w  celu  zabezpieczenia:  Ścian  podziemnych
budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed podciąganiem wody kapilarnej
z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt.  
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogą być wykonywane jako jednowarstwowe grubości nie
mniejszej  niż  1mm.  Folia  z  PVC  może  być  przyklejana  do  podłoża  lub  układana  luzem.
Do przyklejania folii należy stosować klej poliuretanowy. Folie powinny być łączone na zakłady
szerokości od 3 do 5 cm. Zakłady należy mocno sklejać, spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów
folii lepikiem jest niedopuszczalne. 
Warstwowe  izolacje  przeciwwilgociowe  fundamentów  budynków wykonywać  należy  z  dwóch
warstw  papy  asfaltowej  na  lepiku  asfaltowym  na  równym  i  gładkim  podłożu  z  zaprawy
cementowej. Powinna ona wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony fundamentu.
Izolacja  pozioma  w  budynkach  podpiwniczonych powinna  być  ułożona:  dolna  w  ścianach  na
wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna pod stropem. W przypadku
budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza się układanie
górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu (około 30 cm nad poziomem terenu).
Izolacja  pionowa  powinna  być  wykonana  na  zewnętrznej  powierzchni  ścian  i  przebiegać
od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości min. 30 cm nad teren lub chodnik przylegający
do budynku oraz być łączona z warstwami poziomych izolacji i ścian.
Izolacje powłokowe z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko
do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp.

➢ Liczba  nakładanych  warstw  mas  asfaltowych  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami
dokumentacji technicznej,  lecz nie mniejsza niż dwie,  a łączna grubość tych warstw nie
mniejsza niż 2 mm.

➢ W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one
podgrzewane do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego
rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C.

➢ Izolacje  powłokowe  z  żywic  syntetycznych  bez  wkładek  wzmacniających  z  włókien
szklanych  mogą  być  stosowane  jako  samodzielne  izolacje  przeciwwilgociowe
na powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji  powłokowych z żywic syntetycznych nie
może być mniejsza niż 0,6 mm.

➢ Izolacje  powłokowe  z  folii  płynnych  mogą  być  stosowane  jako  samodzielne  izolacje
przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki posadzkowe i ścienne, wewnątrz i na zewnątrz
budynków zgodnie z  instrukcjami technicznymi producenta.  Ilość nakładanych warstw -
minimum 2 każda 500g / m2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, 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. Warunki szczegółowe.

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi
w  niniejszej  Specyfikacji,  w  Dokumentacji  Projektowej,  normach  i  instrukcjach  producentów
materiałów.

6.3. Odbiór hydroizolacji

Odbiór  hydroizolacji  odbywa się  w dwóch etapach:  odbiory międzyfazowe (częściowe),
odbiór ostateczny (końcowy).

6.4. Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:

➢ jakości materiałów,
➢ podkładu pod izolację,
➢ każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), 
➢ uszczelnienia  i  obrobienia  szczelin  dylatacyjnych  oraz  innych  miejsc  wrażliwych

na przecieki.

Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.

Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:

➢ wytrzymałości,  równości,  czystości  i  dopuszczalnej  wilgotności  podkładu:  poprawności
spadków podłoża,

➢ prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych,
➢ poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu),
➢ rejestrację  wszelkich,  usterek  (nierówności,  pęknięć  i  ubytków  w  podkładzie,  braku

zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.).

Odbiór  wykonania  każdej  warstwy  izolacji  wielowarstwowej  powinien  obejmować
sprawdzenie: ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc
przenikania  przewodów  i  innych  elementów  przez  izolację  oraz  wszelkich  innych  miejsc
wrażliwych na przecieki,  oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji,
pęcherzy,  fałdowań,  odspojeń,  niedoklejenia  zakładów  itp.).  przy  sprawdzaniu  uszczelniania
dylatacji  należy  zwrócić  uwagę,  aby  wkładki  dylatacyjne  były  wykonane  z  jednego  materiału
i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się - aby były
dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń
lub skurczów).

Kontrola powinna polegać  na sprawdzeniu:  ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem:
a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać
próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych:
przy  parciu  wody  od  zewnątrz  -  prawidłowego  wykonania  i  oparcia  konstrukcji  dociskowej
lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem.
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7. ODBIÓR ROBÓT.

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.

Roboty winny być  wykonane  zgodnie  z  Projektem Technicznym.  pisemnymi  decyzjami
Inspektora. Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:
1/ Odbiory częściowe ( międzyfazowe)
2/ Odbiór ostateczny ( końcowy) ST oraz
Odbiór cz  ęś  ciowy polega na kontroli:

➢ jakości materiałów,
➢ podkładu pod izolacje,
➢ każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia

szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą
dokonania oceny ilości i  jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane
i dokumenty:

➢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

➢ atesty użytych materiałów budowlanych,
➢ Dziennik Budowy,
➢ uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
➢ Przygotowania podłoża dla wykonania powłok,
➢ Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok

7.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . Przy odbiorze końcowym powinny
być przedłożone następujące dokumenty:

➢ wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
➢ protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

7.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór  ostateczny  powinien  polegać  na  sprawdzeniu ciągłości  izolacji  i  jej  zgodności
z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy
wykonać  próbę  wodną  lub  inne  badania  pozwalające  na  prawidłową  ocenę  wykonanych  robót
izolacyjnych.  Przy  parciu  wody od  zewnątrz  -  prawidłowego  wykonania  i  oparcia  konstrukcji
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem.

Do odbioru  ostatecznego  izolacji  wodochronnych  powinna  być  przedłożona  następująca
dokumentacja techniczna:

➢ projekt  wykonania  izolacji  (z  ewentualnymi  instrukcjami)  z  naniesionymi  zmianami
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dokonanymi w trakcie robót,
➢ dokumenty  potwierdzające  jakość  użytych  materiałów w postaci  zaświadczeń  o  jakości

wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych
na polecenie kierownika robót, 

➢ protokoły z odbiorów częściowych,
➢ dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta
ocena  jakościowa  zabezpieczenia  przeciwwodnego.  Jeżeli  w  trakcie  odbioru  robót  stwierdzono
usterki  lub  wadliwość  wykonania  robót,  powinno  to  być  wymienione  w  protokole  wraz
z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór końcowy
może być dokonany dopiero po usunięciu usterek.

8. OBMIAR ROBÓT

Jak w przedmiarze robót

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Jak pkt 9 „Warunki Ogólne”

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

➢ PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
➢ PN-EN  12970:2003  (U)  Masa  asfaltowa  wodochronna.  Definicje.  wymagania  i  metody

badań i wytrzymałościowych.
➢ PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
➢ PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
➢ PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
➢ PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
➢ PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego.
➢ PN-B-24625:1998Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stos. na gorąco.
➢ PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
➢ PN-EN  13416:2004  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  asfaltowe  z  tworzyw

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek.
➢ PN-EN  1107-1  :2001  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji

wodochronnej dachów. Określanie stabilności wymiarów.
➢ PN-B-24625:1998Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stos. na gorąco.
➢ PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
➢ PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
➢ PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo – kauczukowa.
➢ Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych,

tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.
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ST  01.02  WYMIANA  OBRÓBEK  BLACHARSKICH  WRAZ  Z
UŁOŻENIEM STYROPAPY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót jak w pkt 1.1. „Warunki Ogólne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  Techniczna,  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót  dekarskich  wraz  z  robotami  towarzyszącymi.
Montaż   obróbek  blacharskich  z  blachy  powlekanej,  uszczelnienie  kitem  trwale  plastycznym
szczelin dylatacyjnych obróbek.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z Dokumentacją Projektową. ST i poleceniami Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze  częściowym  i  końcowym  robót  dekarskich  regu1uje  norma.  PN-80/B-10240.  Roboty
dekarskie  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  techniczną,
uwzględniającą  wymagania  norm.  Odstępstwa  od.  dokumentacji  technicznej  powinny  być
udokumentowane  zapisem  dokonanym  w  dzienniku  budowy,  potwierdzonym  przez  nadzór
techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

2. MATERIAŁY.

Do  wykonania  wymiany  pokrycia  dachu  oraz  robót  pomocniczych  należy  używać
materiałów posiadających aktualne atesty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania
w budownictwie.

3. SPRZĘT.

Roboty  mogą  być  wykonywane  (w  zależności  od  zakresu)  mechanicznie  bądź  ręcznie.
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
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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.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki wykonania robót

Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej, gr. 0,6 mm. Obróbkę należy wykonać
na  rąbek  stojący.  Zamocowanie  obróbki  za  pomocą  tworzywowych  kołków  rozporowych
(zwykłych i  ramowych) z ocynkowanymi wkrętami i  kapturkami EPDM. Obróbki powinny być
ułożone  na  paskach  papy  podkładowej  szerokości  dostosowanej  do  szerokości  attyki  wraz
z ociepleniem. Obróbka powinna wystawać min. 4 cm poza lico ocieplenia i mieć wykształcony
kapinos po obu stronach obróbki. Dach budynku pokryć styropapą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegółowe.

6.2.1. Badania techniczne

 Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące badania:
➢ sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
➢ sprawdzenie materiałów,
➢ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,
➢ sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy,
➢ sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,
➢ sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,
➢ sprawdzenie szczelności pokrycia,
➢ sprawdzenie osadzenia wyłazu dachowego,

6.2.2. Warunki przystąpienia do badań

Wymagania  ogólne. Badania  techniczne  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbioru  częściowego
i końcowego robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu
do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy
zapisać do dziennika budowy.
Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robót dekarskich należy przeprowadzać
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C.
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Czynno  ś  ci  wst  ę  pne. Przed  przystąpieniem  do  badań  technicznych  sprawdzić  na  podstawie
protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:

➢ czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót dekarskich,
➢ czy  w  okresie  wykonywania  robót  dekarskich  temperatura  powietrza  nie  była  niższa

niż +5°C,
➢ czy zostały spełnione wymagania podane w normie.

Opis badań

➢ sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  polega  na  porównaniu  wykonanych
robót  dekarskich  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  wg  wymagań  normy  oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych I pomiaru,

➢ sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio - na podstawie
zapisów w dzienniku  budowy i  innych  dokumentów stwierdzających  zgodność  użytych
materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  powołanymi  normami
i wymaganiami podanymi w normie,

➢ sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  pokrycia  polega  na  oględzinach  pokrycia
i  stwierdzeniu  niewystępowania  takich  wad,  jak:  dziury,  pęknięcia,.  Sprawdzenie
przyklejenia papy do podłoża lub poprzedniej warstwy przez oględziny zewnętrzne. Miejsce
nasuwające wątpliwości należy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych
nacięć  na  głębokość  warstwy długości  około  5  cm i  odrywanie  paska  papy szerokości
nie większej niż 5 cm. Oderwanie powinno nastąpić w warstwie papy, a nie lepiku.

6.3. Ocena wyników badań

Jeżeli  badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni,  wykonane roboty dekarskie
należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik
ujemny,  całość  odbieranych  robót  dekarskich  lub  tylko  ich  część  należy  uznać  za  niezgodne
z wymaganiami Normy. Roboty dekarskie 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  dekarskie  mogą  być  przyjęte  z  uwzględnieniem
procentowego obniżenia wartości robót.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jak w przedmiarze robót

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  Projektem  Technicznym,  ST  oraz  pisemnymi
decyzjami Inspektora.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  obejmuje  sprawdzenie  zgodności  użytych  zabudowywanych
materiałów z ST i Projektem, prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 

8.3. Dokumenty i  dane.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą
dokonania oceny ilości i  jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane
i dokumenty:

➢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

➢ atesty użytych materiałów budowlanych,
➢ Dziennik Budowy,
➢ uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.4. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być
przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Jak pkt 9 warunki ogólne

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

➢ PN-EN  12970:2003  (U)  Masa  asfaltowa  wodochronna.  Definicje,  wymagania  i  metody
badań  wytrzymałościowych.

➢ PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-90/B-04615
Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

➢ PN-80/B-10240 Pokrycia  dachowe z  papy i  powłok  asfaltowych.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze

➢ PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
➢ PN-92/B-27619  Papa  asfaltowa  na  folii  lub  taśmie  aluminiowej  PN-91/B-27618  Papa

asfaltowa  zgrzewalna  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny szklanej  i  welonu
szklanego

➢ PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypełniaczami stosowane
na gorąco

➢ PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
➢ PN-EN  13416:2004  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  asfaltowe,  tworzyw

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek
➢ PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa
➢ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
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Wymagania i badania przy odbiorze.
➢ PN-EN  501:  1999  Wyroby  do  pokryć  dachowych.  Charakterystyka  wyrobów  z  cynku

do pokryć dachowych układanych na ciągłym deskowaniu.
➢ PN-EN 517: 1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające
➢ PN-EN 607: 1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U. Definicje, wymagania

i badania
➢ PN-EN 612-.1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania
➢ Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych,

tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.
➢ PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
➢ PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
➢ PN-EN  13111  :2002  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  podkładowe  do  pokryć

dachowych i ścian. Określanie odporności na przesiąkanie wody.
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ST 01.03 RYNNY I RURY SPUSTOWE

1.0 WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru
rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i mające na celu montaż  rynien i rur spustowych.

1.4. Określenia podstawowe.

Rynna - koryto do odprowadzania wody z połaci dachowej
Rura spustowa - rura odprowadzająca wodę z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaż  systemu rynien i rur spustowych winien być zlecony przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji
technicznej. Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać
przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed  przystąpieniem do robót  wykonawcy oraz  nadzór  techniczny winni  się  dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami
dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności
w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań.
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2.0 MATERIAŁY

Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest
ITB oraz  ocenę  Państwowego  Zakładu  Higieny.  Zastosowano  rynny i  rury  spustowe  z  blachy
powlekanej gr. 0,6 mm. Rynny mają wymiar 150 mm, rury spustowe 150 mm. Rynny jak i rury
spustowe mogą być elementami prefabrykowanymi lub wykonane przez wykonawcę na miejscu
budowy. Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej gr.0,6 mm

3.0 SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4.0 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

W  celu  uniknięcia  niepożądanych  deformacji  rynien  i  rur  spustowych  powinny  być
składowane i transportowane na płaskiej powierzchni.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.

5.2. Dokładność wykonania.

Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. Rynny zostaną
zainstalowane  ze  spadkiem  0,5%,  do  łączenia  elementów  rynien  stosować  spoiwo  cynowo  -
ołowiane.  Uchwyty  podtrzymujące  rynny  należy  instalować  w  odległości  70-100cm.  Złączki,
narożniki  i  leje  spustowe  należy  dołączyć  do  rynny przed  jej  zamontowaniem w chwytakach.
Montaż  rynny należy rozpocząć od uchwytu centralnego. Przed zatrzaśnięciem rynny w kolejnych
uchwytach, należy upewnić się że potrzebne odcinki zostały poprawnie połączone. Rury spustowe
są gładko zakończone i równolegle przylegają do ściany. Łączenie rur spustowych należy wykonać
poprzez  lutowanie  miękkie  używając  spoiwa  cynowo  -ołowianego.  Uchwyty  mocujące  rury
spustowe  rozmieszcza  się  co  2m dla  instalacji  pionowych  i  co  1  m dla  instalacji  poziomych,
powinna być zachowana pionowość rur z dokładnością do 5 mm. W przejściu pomiędzy rynną
i  rurą  spustową  należy  zabudować  zbiorniczki  zaopatrzone  z  kratki  zatrzymujące  liście  i  inne
elementy powodujące zapychanie rur spustowych

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolę i badania należy przeprowadzać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano - montażowych" tom I.
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W szczególności kontrola powinna obejmować:
➢ ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy,

stwierdzenie zgodności w zakresie gatunku, wymiarów, rozstawu, połączeń poszczególnych
odcinków,

➢ sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, prawidłowości zamocowania i sposobu wyrobienia
w nich spadku,

➢ stwierdzenie czy rynny i rury nie mają wad materiałowych, dziur i pęknięć,
➢ stwierdzenie pionowości rur spustowych.

7.0 ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie warunków podanych w punktach 5 i 6 Specyfikacji.

8.0 OBMIAR ROBÓT

Jak w przedmiarze robót

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Jak w pkt 9 „Warunki ogólne”

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

➢ PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych.
➢ PN-61/B1O245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
➢ BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych okrągłych.
➢ BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych.
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ST  01.04  ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru murów z materiałów ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i mające na celu wykonanie robót murowych zewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  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, Specyfikacji Technicznej  i poleceniami Inspektora.

2..MATERIAŁY

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować  można wodę z sieci ogólnodostępnej. Niedozwolone
jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne

Ceg  ł  a budowlana pe  ł  na klasy „10” wg PN-B 12050:1996
➢ wymiary: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
➢ masa: 3,3 – 4,0 kg,
➢ cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej,
➢ dopuszczalna liczba cegieł  połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem

przechodzącym przez całą  grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać
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dla cegły 10% cegieł badanych,
➢ nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%,
➢ wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa,
➢ gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg / dm3,
➢ współczynniki przewodności cieplnej 0,52 – 0,56 W/mK,
➢ odporność  na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak

uszkodzeń po badaniu,
➢ odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne

cegły nie rozpadła się.

Ceg  ł  a dziurawka klasy „5”
➢ wymiary jak cegła pełna,
➢ 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 i odmrażania – brak

uszkodzeń po badaniu.

2.3. Zaprawy budowlane: cementowo - wapienne

➢ gotowa zaprawa cementowo-wapienna 3MPa,
➢ gotowa zaprawa cementowo-wapienna 5MPa,

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
utratą stateczności. Szczegółowe warunki transportu i składowania określa norma BN-67/6745-01.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne:

Zamurowania  i  wypełnienia  otworów  grubości  1/2  cegły  należy  murować  na  zaprawie
cementowej  marki  nie  niższej  niż  3.  Należy  je  łączyć  z  murem  istniejącym  „na  strzępia”
lub stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Zbrojenie należy
zakotwić w spoinach ścian istniejących, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego –
również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany.
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➢ Mury należy wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem prawidłowego wiązania i  grubości
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków
i otworów.

➢ Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.

➢ Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą
suchą,  zwłaszcza  w  okresie  letnim,  należy  cegły  przed  ułożeniem  w  murze  polewać
lub moczyć w wodzie.

➢ Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
➢ W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie

warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły 

Spoiny w murach ceglanych.
➢ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać

 17 mm, a minimalna 10 mm,
➢ 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być  dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%
całkowitej liczby cegieł.

➢ Jeżeli  na  budowie  jest  kilka  gatunków  cegły  (np.  cegła  nowa  i  rozbiórkowa),  należy
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

➢ Połączenie murów stykających się  pod kątem prostym i wykonanych z cegieł  o grubości
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
➢ sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
➢ próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
➢ wymiarów i kształtu cegły
➢ liczby szczerb i pęknięć
➢ odporności na uderzenia
➢ przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
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6.2. 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.

7. OBMIAR ROBÓT

Ilość jednostek wg przedmiaru robót

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
➢ dokumentacja techniczna,
➢ Dziennik Budowy,
➢ zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
➢ protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
➢ protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
➢ wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
➢ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Jak w założeniach ogólnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

➢ PN – 68/B – 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
➢ PN – B – 12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
➢ PN – B – 12011 : 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
➢ PN – EN 197 : 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.
➢ PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki.
➢ PN – 97/B – 30003 Cement murarski 15.
➢ PN – 88/B – 30005 Cement hutniczy 25.
➢ PN – 86/B – 30020 Wapno.
➢ PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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ST 01.05 ROBOTY TYNKARSKIE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru  tynków  wewnętrznych  w  celu  wyrównania  i  przygotowania  powierzchni  ścian  na
korytarzach i klatce schodowej pod tynk mozaikowy. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie robót tynkarskich.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi

odpowiednimi normami.

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 do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z  procesów produkcji
betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł. 
Piasek 
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy PN-EN 13139:2003  „Kruszywa  do  zapraw”,  a  w
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.  Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty
odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być
drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy
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budowlane  zwykłe”  lub  aprobatom  technicznym  (w  specyfikacji  szczegółowej  należy  uściślić
wymagania). 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
• Jako zaprawę można również stosować gotowe mieszanki tynkarskie dostarczane w workach. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002
„Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i
jednobarwną masę,  bez  grudek niegaszonego wapna i  zanieczyszczeń obcych.  Wapno powinno
spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego do charakteru
wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności. Szczegółowe warunki transportu i składowania określa norma BN-67/6745-01.

5. WYKONANIE ROBÓT

Warunki przystąpienia do robót 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice  drzwiowe.  Tynki  należy wykonywać w temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C oraz  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  robót  budowlano-montażowych w okresie  obniżonych temperatur”.
Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach, w
szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. Zaleca się
chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż  dwie  godziny dziennie.  W okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100
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Spoiny w murach ceglanych 
W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  w  czasie  murowania  ścian  wypełniać
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem
szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi
określonymi w tabl.  4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich
kategorii  oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
5.4.3.Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposób  standardowy.  Tynki  zwykłe  kategorii  IV  zalicza  się  do  odmian  doborowych.  Tynk
trójwarstwowy powinien się  składać z  obrzutki,  narzutu i  gładzi.  Narzut tynków wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  Tynki  wykonane jako mokre z zaprawy
cementowych, należy wykonać dla ścian, które nie wykazują zbyt dużych odchyleń od pionu, w
przedmiarze założono 30% całej powierzchni ścian do tynkowania-prostowania. W przypadku zbyt
dużych  odchyleń  należy  zastosować  okładziny  z  płyt  gk  klejonych  na  kleju  gipsowych,  w
przedmiarze założono 20 % całej powierzchni ścian. Ostateczna ilość musi być zatwierdzona przez
Inwestora lub Inspektora.
Gładź należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  tynku.  Kolejne  warstwy  gładzi  (jeżeli  będą
wykonywane)  należy nanosić  po  wyschnięciu  poprzedniej  warstwy.  Podczas  szlifowania  gładzi
należy zabezpieczyć  korytarz  lub  klatkę  schodową folią  przed  rozprzestrzenianiem się  pyłu  na
pozostałe  części  budynku.  Po  wyszlifowaniu  gładzi  powierzchnię  ściany  lub  sufitu   należy
zagruntować. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w
proporcji 1:1:2. Alternatywnie można zastosować tynki gipsowe- do uzgodnienia z Inwestorem lub
Inspektorem Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Bloczki z betonu komórkowego
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:

➢ sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  bloczkach  z  zamówieniem i  wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

➢ próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
➢ wymiarów i kształtu
➢ liczby szczerb i pęknięć

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
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7. OBMIAR ROBÓT

Ilość jednostek wg przedmiaru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy
robót jest dokonywany przez Inspektora w obecności Inwestora. Protokół odbioru częściowego jest
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje).
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną 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:
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robót,
–książki  obmiarów z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,  protokoły kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz (jeżeli były wykonywane).
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  (szczegółowej)  specyfikacji
technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać
oceny wizualnej.
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, 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 tynki nie powinny być odebrane. W takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania
tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
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– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go 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:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w
tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  jest  dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Jak w założeniach ogólnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

➢ PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze
(Norma wycofana bez zastąpienia).

➢ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).
➢ PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek

zapraw do badań.
➢ PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
➢ PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
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ST 01.06 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i mające na celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  Specyfikacji  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, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty  malarskie  powinny  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe
doświadczenie  w realizacji  tego  typu  robót  i  gwarantującemu właściwą  jakość  ich  wykonania.
Wykonawstwo robót malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót,  wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym
przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić
z  autorami  poszczególnych  opracowań  przed  przystąpieniem  do  robót.  Jakiekolwiek  zmiany
w  dokumentacji  technicznej  mogą  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Prace malarskie na wysokości
należy  wykonywać  z  prawidłowo  wykonanych  rusztowań  lub  drabin.  Równocześnie  zależnie
od  rodzaju  stosowanych  materiałów  należy  zachować  odpowiednie  środki  ostrożności  (odzież
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ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia ppoż). Przy pracach
malarskich muszą być przestrzegane przepisy ppoż. i bhp.

2. MATERIAŁY

2.1. Zastosowane materiały.

Zastosowanym  materiałem  do  malowania  wewnątrz  i  na  zewnątrz  są  przeznaczone
do stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby
powinny  odpowiadać  obowiązującej  aprobacie  technicznej  AT-15-4205/00  i  posiadać  ocenę
higieniczna PZH. Farby powinny posiadać odporność ogniową wg PN-B-02874:1996 oraz atesty
higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Farba powinna:

➢ tłumić dźwięki,
➢ być odporna na działanie ozonu i smogu,
➢ nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych,
➢ być odporna na działanie promieni UV,
➢ być odporna na działanie warunków atmosferycznych,
➢ przykrywać pęknięcia,
➢ nie przyjmować brudu,
➢ nie zmieniać barwy,
➢ być odporna na szorowanie.

3. SPRZĘT

Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  pędzli,  wałków,  pistoletów  natryskujących  lub
innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Farby  i  emalie  dostarczane  są  w  szczelnie  zamkniętych  pojemnikach  i  należy  je
transportować  samochodami  dostawczymi  lub  skrzyniowymi  w  sposób  uniemożliwiający  ich
przemieszczaniu  i  rozbiciu  pojemników.  Szczelnie  zamknięte  pojemniki  z  farbami  i  emaliami
należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Harmonogram 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane.

5.2. Wymagania 

Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane w PN-69/B-10280 "Roboty
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malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-
69/B-10285  "Roboty  malarskie  budowlane  farbami,  lakierami  i  emaliami  na  spoiwach
bezwodnych".  Wszystkie  użyte  farby  i  lakiery  muszą  posiadać  odpowiednie  świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom.

5.3. Opis ogólny

Malowanie  farbami  akrylowymi  na  podłożach  z  tynków  cienkowarstwowych,  tynków
cementowo -wapiennych, tynków gipsowych lub płyt gipsowo-kartonowych. Podłoże przeznaczone
pod pokrycie  farbami powinno być  odtłuszczone i  odpylone.  Ściany powinny być  równe i  bez
spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeżeli wymagana
jest duża gładkość powierzchni.

Nowe  tynki  można  malować  po  1-4  tygodniach,  wilgotność  tynków  nie  powinna
przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farb). Prace malarskie należy prowadzić. W temperaturze
5-30°C. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby
należy dokładnie wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości
20-30%.Kolejne  warstwy  można  nakładać  po  wyschnięciu  poprzednich  tj.  po  2-3  godzinach,
używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne
nałożenie farby. Do farb akrylowych nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych
farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem
wapiennym.  Pomieszczenia  po malowaniu  należy wietrzyć  do zaniku zapachu i  po  tym czasie
nadają  się  do  użytkowania.  Zabrudzone  powłoki  malarskie  można  zmywać  wodą  z  dodatkiem
detergentów.

5.3.1. Malowanie elementów metalowych.

Podłoża  stalowe  powinny być  przed  malowaniem przygotowane  w  następujący  sposób:
starannie  oczyszczone  z  rdzy,  tłuszczów,  topników  z  procesu  spawania,  poprzez  szlifowanie
spawów  j  ostrych  krawędzi,  odtłuszczenie,  piaskowanie  lub  szczotkowanie,  elementy  nowo
wykonane  powinny być  zabezpieczone  antykorozyjnie  przez  zagruntowanie  możliwie  wcześnie
(nie  później  niż  6  godzin  od  zakończenia  oczyszczania).  Zalecana  temperatura  w  czasie
wykonywania  robot  malarskich  powinna  wynosić  15-20°C,  wilgotność  powietrza  nie  może
przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu,
mgły,  występowania  rosy,  we  wczesnych  godzinach  rannych  lub  późnych  popołudniowych,
jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Warstwy  gruntujące  należy  nanosić  pędzlem,  rozprowadzając  farbę  równomiernie
po podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch
warstw  gruntujących,  nanoszonych  w  odstępach  3-8  godzin  powinna  wynosić  ok.  25-50  μm
(zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę
po wyschnięciu zasadnicze] powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy pokryć
powłoką o  większej  grubości.  Miejsc  przewidzianych  do zabetonowania  nie  należy gruntować.
Nakładanie  powłok  nawierzchniowych  może  być  dokonane  tylko  po  wyschnięciu  warstwy
gruntującej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy: podłoża (tynku, ościeżnic itp.),
➢ grubość powłoki malarskiej,
➢ gładkość powłoki malarskiej,
➢ kolorystykę zgodnie z projektem technicznym,
➢ jakość.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Odbiór elementów i akcesoriów.

Przed  rozpoczęciem  wykonywania  powłok  malarskich  należy  sprawdzić  atestację  farb
i  lakierów oraz  ich  okres  trwałości.  Należy również  sprawdzić  stan  przygotowania  podłoża  do
malowania.

7.2. Odbiór końcowy.

Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.:
➢ atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów, zgodność wykonanej powłoki

z dokumentacją techniczną,
➢ grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłożem,
➢ stopień wyschnięcia,
➢ stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby,

jednolitość barwy i połysku,
➢ odporności na wycieranie i uderzanie,
➢ równomierność.

8. OBMIAR ROBÓT

Jak w przedmiarze robót

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Jak w warunkach ogólnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

➢ PN-69/B-1085 -  Roboty malarskie  budowlane farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.

➢ Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
➢ PN-69/B-I0280  -  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w budownictwie  dla

zastosowanych farb i lakierów.
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ST 01.07 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki
okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i mające na celu montaż stolarki okiennej, drzwiowej, klap dymowych i świetlików dachowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  Specyfikacji  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 Specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną,
zaleceniami producenta i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Montaż
stolarki powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy,  oraz nadzór  techniczny winny się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej,  oraz  z  projektem organizacji  robót.  Wszelkie
ewentualne  niejasności  w  sprawach  technicznych  należy  wyjaśnić  z  autorami  poszczególnych
opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą
być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,
a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących
mieć  wpływ  na  nośność  obiektów  należy  uzyskać  dodatkową  akceptację  projektantów.  Przed
rozpoczęciem robót  należy  zapoznać  się  z  warunkami  istniejącymi  w  miejscu  osadzania  okien
i drzwi i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca
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przed przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych.

2. MATERIAŁY

2.1. Zastosowane materiały.

Zastosowanymi materiałami są:
➢ stolarka okienna i drzwiowa PCV i aluminiowa,
➢ pianka montażowa,
➢ łączników mechanicznych i kotew.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiały  mogą  być  dostarczone  dowolnym  transportem,  w  taki  sposób  aby  podczas
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi,  stateczność elementów
i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Okna dostarczane są przez producenta na paletach,
zabezpieczone  folią.  Warunki  przechowywania  elementów  bram,  elementów  łączących
i  pomocniczych  powinny  zapewniać  stałą  gotowość  ich  użycia.  Materiały  powinny  być
przechowywane  w  pomieszczeniach  krytych,  zamkniętych,  o  wilgotności  do  70%  lub
w  magazynach  półotwartych  z  osłonami  przeciwdeszczowymi  (zabezpieczenie  przed  korozją
i  wpływami  atmosferycznymi).  Należy  również  odizolować  je  od  materiałów  budowlanych
o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do
prac  związanych  z  montażem  stolarki,  należy  sprawdzić  czy  dostarczony  towar  jest  zgodny
ze  specyfikacją  z  zamówienia.  Okna  i  drzwi  nie  zamontowane  są  narażone  na  uszkodzenia
mechaniczne,  a  właściwą  stabilność  uzyskują  dopiero  po  prawidłowym  zamontowaniu.  Okna
zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie  promieni  słonecznych.  Okna, drzwi oraz świetliki  i  klapy dymowe należy dodatkowo
zabezpieczyć  przed  zabrudzeniem  ich  zaprawą  murarską  i  farbą  (najlepiej  przy  pomocy  folii
malarskiej),  ponieważ  usuwanie  tego  typu  zabrudzeń  naraża  stolarkę  na  uszkodzenia.  Jak
najszybciej  po montażu zdjąć folię  ochronną,  gdyż po dłuższym czasie  usunięcie jej  może być
utrudnione i zostawić przebarwienia.
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5.2. Wymagania przy montażu stolarki:

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki, należy ocenić możliwość
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

➢ ocenę  miejsca  wbudowania,  w  szczególności  stanu  i  wyglądu  ościeży  pod  względem
równości, pionowości i wypoziomowania,

➢ sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie
możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku,

➢ wykonaniu przepić przez stropodach.
Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne
budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich
wymiarami,  a  wymiarami  ościeży,  w które mają zostać wbudowane nie  zachodzą niezgodności
większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.

5.3. Montaż parapetów

W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas przygotowania
otworu  okiennego  i  montażu  okna.  Parapety  zewnętrzne  należy  montować  w  ten  sposób,  aby
"zachodziły" pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje pewność ich prawidłowego uszczelnienia.
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów odpływowych.

5.4. Prace wykończeniowe

Wykończenie  otworów tynkiem lub listwami  maskującymi  oraz  wykończenie  silikonem.
Szczególne znaczenie ma wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem,
parapetem zewnętrznym i  wewnętrznym.  Od strony wewnętrznej  krawędzie  styku wypełnia  się
zazwyczaj silikonem białym zaś od strony zewnętrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym).
Klapy  dymowe  i  świetliki  dachowe  należy  wykończyć  zgodnie  z  warunkami  podanymi  przez
producenta. Powierzchnie dachu po zabudowaniu świetlików i klap dymowych naleŜy naprawić
poprzez uszczelnienie styków z powierzchnią stropodachu oraz naprawą pokrycia dachu z papy
termozgrzewalnej  dwuwarstwowo.  Eksploatację  stolarki  rozpocząć  od  sprawdzenia  stanu
elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską tynkiem itp. Niedopuszczalne
jest czyszczenie stolarki środkami ścierającymi i żrącymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:
➢ wykończenie ościeżnicy otworów okiennych i drzwiowych,
➢ mocowanie ościeżnic,
➢ uszczelnienie ościeżnic,
➢ mocowanie parapetów zewnętrznych,
➢ działanie mechanizmów zamykających,
➢ uszczelnienie ościeżnic ze skrzydłami dla drzwi p.poż.,
➢ jakości i prawidłowości zamocowań ościeżnic,
➢ jakości uszczelnień powierzchni dachu przy świetlikach dachowych i klapach dymowych.
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7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Odbiór elementów i akcesoriów.

Ocena jakości elementów przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu:
➢ zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta;
➢ podstawowych  wymiarów  i  dopuszczalnych  odchyłek  wymiarowych,  zgodnie

z obowiązującymi normami
➢ stanów powierzchni;

7.2. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze montażu stolarki powinno zostać sprawdzone:
➢ zgodność wbudowanego elementu z projektem,
➢ prawidłowość  osadzenia  elementu  w  konstrukcji  budowlanej  -  poprzez  ocenę  sposobu

i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wyglądu zamontowanych bram,
➢ dokładność  uszczelnienia  ościeżnic  z  ościeżami  otworów  budowlanych,  zapewniająca

ochronę przed infiltracją powietrza i przenikaniem wód opadowych przez element,
➢ prawidłowość  działania  wszystkich  części  ruchomych  i  zamykających,  -  okna,  drzwi

i bramy powinny się lekko otwierać i zamykać,
➢ wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenia przed korozją.

8.OBMIAR ROBÓT

Jak w przedmiarze robót

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Jak w założeniach ogólnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

➢ PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków
➢ PN-90/B-92010  Elementy  i  segmenty  ścienne  metalowe.  Drzwi  i  wrota.  Wymiary

modularne.
➢ PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.
➢ PN-89/B-06085  Drzwi.  Metody  badań  odporności  na  włamanie.  Obciążenia  statyczne

prostopadle i równoległe do płaszczyzny skrzydła.
➢ PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
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ST 01.08  RUSZTOWANIE ZEWNĘTRZNE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót – rusztowanie zewnętrzne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i  mające  na  celu  wykonanie  rusztowań  zewnętrznych  przy  termo  modernizacji  budynku
mieszkalnego.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej  ST  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
PN-M-47900-2.

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. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed montażem rusztowania należy:
➢ przygotować podłoże na którym ma być ustawione rusztowanie,
➢ sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego

samego rodzaju jak również wszelkiego typu złącza.
3. SPRZĘT.

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

Transport  unieruchomionych  i  zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem  elementów
rusztowania  może  odbywać  się  dowolnymi  środkami  transportu  uniemożliwiający  ich
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przemieszczaniu. Elementy rusztowania należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających
ochronę przed opadami atmosferycznymi i stykaniem się z ziemią.

5. MATERIAŁY

Elementy  rusztowania  zastosowane  na  budowie  muszą  posiadać  atest  dopuszczenia
do  stosowania  w  budownictwie  wg  normy PN-M-47900-2.  Należy  wykonać  daszek  ochronny
zabezpieczający  wejście  do  budynku  przed  spadającymi  przedmiotami.  Długość  rusztowania  –
długość  mierzona  po  obwodzie  zewnętrznym  stojaków,  komplet  rusztowania  –  pełny  zestaw
elementów o określonych kształtach i  wymiarach,  które odpowiednio  połączone dają  określoną
wielkość.

6. BADANIA I ODBIORY

Badaniami objęte są:
➢ części rusztowań
➢ zmontowane rusztowania

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi częściowemu podlega:
➢ przygotowanie podłoża pod montaż rusztowania,
➢ montaż  elementów rusztowania,
➢ kotwienie rusztowania,
➢ wykonanie daszków zabezpieczających,
➢ zamocowanie siatki zabezpieczającej.

Odbiorowi końcowemu podlega:
➢ ocenę zgodności zmontowanego rusztowania z dokumentacją techniczną,
➢ jakości zastosowanych materiałów,
➢ sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku

Budowy.

8. OBMIAR ROBÓT.

Wg przedmiaru robót

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Jak w założeniach ogólnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

➢ PN-B-02000:1982 obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
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ST 01.9 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót jak w pkt 1.1. „Warunki Ogólne”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i mające na celu wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą. 
Grubość ocieplenia: 16 cm, 10-6 cm, 5 cm, 2 cm.

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
i sprzętu.

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

SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN METODĄ BEZSPOINOWĄ

1. płyty styropianowe samogasnące rodzaju EPS 70040 i EPS 100 040, spełniające normę PN-EN
13163:2004,
2. siatka z włókna szklanego, o gramaturze min. 145 g/m2, o param. zgodnych z PN - 92/ P-85010,
3. zaprawa klejąca do wklejania siatki i wykonania wyprawy na styropianie,
4. wyprawa elewacyjna – tynk silikonowego oraz tynk mozaikowy 
5. preparaty gruntujące  do gruntowania tynków i podłoża pod wyprawę elewacyjną,
6. łączniki do mocowania termoizolacji -  łączniki z tworzywa,
7. kit trwale plastyczny :  silikon, 
8. Profile wykończeniowe: listwa startowa, kątownik perforowany do narożników, profil „kapinos”,
9. Materiały uzupełniające : kołki rozporowe - wkręt ocynk. z koszulką z tworzywa sztucznego,
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łączniki ocynk., płaskowniki ocynk., nity zrywalne, gwoździe ocynk., papa  itp.
Przy  wykonywaniu  ociepleń  ścian  prace  powinny  przebiegać  w  następującej  kolejności
i obejmować :

➢ prace  przygotowawcze  (skompletowanie  materiałów,  sprzętu  i  urządzeń,  montaż
rusztowań),

➢ zdjęcie obróbek blacharskich, przewodów, kabli, tablic, itp.

3. SPRZĘT.

Do wykonywania prac ocieplających należy  stosować :
➢ szczotki druciane do czyszczenia ścian (ręczne i mechaniczne),
➢ piłki ręczne do cięcia styropianu i wełny,
➢ pace drewniane z papierem ściernym do wyrównywania styropianu,
➢ nożyce lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej,
➢ kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa

sztucznego,
➢ listwy do sprawdzania płaskości ścian, pion, poziomica,
➢ pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
➢ mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek,
➢ urządzenia transportu pionowego,
➢ rusztowania stojakowe stałe, lub wiszące,
➢ aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego.

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Kleje  dostarczone  są  w  szczelnie  zamkniętych  pojemnikach  i  należy  je  transportować
samochodami  dostawczymi  lub  skrzyniowymi  w sposób uniemożliwiający  ich  przemieszczaniu
i  rozbiciu  pojemników.  Szczelnie  zamknięte  pojemniki  z  klejami  należy  przechowywać
w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. Płyty styropianowe można
przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Płyty  należy  przechowywać  w  pakietach  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem
i  oddziaływaniem  warunków  atmosferycznych.  Pakiety  należy  układać  w  przewietrzanych
pomieszczeniach  bez  dostępu  ognia.  Miejsce  składowania  powinno  być  wyposażone  w  środki
p.poż..

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Warunki ogólne

Ocieplanie ścian w systemie bezspoinowym, polegają  na zamocowaniu na zewnętrznych
płaszczyznach ścian płyt materiału ocieplającego, nałożeniu na nie warstwy podkładowej (bazowej)
zbrojonej siatką z włókna szklanego, oraz wykonaniu wyprawy elewacyjnej silikatowej. Niniejszy
projekt  dopuszcza  zastosowanie  do  ocieplenia  ścian  każdego  systemu  (systemów)  objętych
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Instrukcją ITB 334/2002, pod warunkiem spełnienia wymagań p.poż. Warunkiem koniecznym jest
posiadanie  przez  dany  system  lub  materiały,  aktualnych  świadectw  lub  aprobat  ITB,
dopuszczających do stosowania w budownictwie. Jako zasadę należy przyjąć stosowanie tylko tych
materiałów, które są przewidziane w świadectwie (lub aprobacie technicznej) dla danego systemu -
zabronione jest łączenie materiałów z różnych systemów.

Przy  realizacji  ocieplenia  należy  stosować  szczegółowe  wymagania  zawarte
w  świadectwach  (aprobatach  technicznych)  oraz  instrukcjach  podawanych  przez  producentów
i  dystrybutorów  materiałów.  W  szczególności  stosować  wymagane  preparaty  gruntujące  oraz
zachowywać nakazane odstępy czasowe przy nakładaniu kolejnych warstw.  Przy wykonywaniu
ociepleń ścian prace powinny przebiegać w następującej kolejności i obejmować :

➢ prace  przygotowawcze  (skompletowanie  materiałów,  sprzętu  i  urządzeń,  montaż
rusztowań),

➢ zdjęcie obróbek blacharskich, przewodów, kabli, tablic, itp.

5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian

Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu stanu podłoża, oraz
wykonaniu  niezbędnych  napraw  tak,  by  podłoże  było  stabilne,  suche,  bez  zanieczyszczeń.
Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt,  na 1 dzień
wcześniej  przed klejeniem styropianu. Ostukać tynki,  odspojone fragmenty skuć.  Ubytki można
wyrównać  gotowymi  zaprawami,  np.  zaprawą  tynkarską,  lub  zaprawą  wyrównującą.  Całą
powierzchnię ścian zmyć wodą pod ciśnieniem np. myjką. W trakcie przygotowywania powierzchni
ścian wykonać próby przyklejania styropianu oraz próby wyrywania kołków plastykowych. Próby
przyklejania  wykonać  na  8  -  10  próbkach  o  wymiarach  10  x  10  cm.  Klej  nakładać  na  całe
powierzchnie  próbek warstwą  gr.  10  mm,  następnie  przyłożyć  i  docisnąć.  Po  4  dniach  należy
wykonać  próbę  ręcznego  odrywania.  Wytrzymałość  podłoża  i  przyczepność  kleju  jest
wystarczająca, jeśli ulegnie rozerwaniu materiał izolacyjny. Jeśli próbki oderwą się od ściany wraz
z  warstwą masy klejącej,  należy dokładniej  oczyścić  powierzchnię  tynku i  wykonać  ponownie
próby odrywania. Jeśli rozerwanie próbki nastąpi przez warstwę masy klejącej należy klej odrzucić
i zastosować nową jego partię. Sprawdzenie siły wyrywającej łączniki mechanicznych wykonać na
4  -  6  próbkach.  Po  nawierceniu  otworu,  wbić  kołek  na  głębokość  60  mm.  Zadowalającą
wytrzymałość  łączników  można  przyjąć  przy  sile  50  dN.  W  systemie  ociepleń  powierzchnie
podłoża  należy  zagruntować  preparatem  gruntującym  .  Nakładać  pędzlem  lub  wałkiem.  Nie
rozcieńczać.

5.4. Klejenie płyt ocieplających

Na płyty  styropianowe masę  klejącą  należy  nakładać  metodą  „pasmowo -  punktową”  -
na obrzeżach pasmami szerokości 3 - 4 cm, a wewnątrz plackami o średnicy ok. 8 cm. Po obwodzie
pasma nakładać w odległości ok. 3 cm od brzegu. Płyty  najpierw przeszpachlować cienką warstwą
zaprawy, a następnie nałożyć właściwą warstwę klejącą metodą „pasmowo - punktową” jw. Dla płyt
o wymiarach 500  x  1000 mm należy nakładać ~ 6 - 8 placków w części środkowej. Na płytach
o  mniejszych  wymiarach  ilość  placków  odpowiednio  zmniejszyć.  Przestrzegać  zasady
by powierzchnia placków wynosiła ok. 40 % powierzchni. Dla płyt dopuszczalne jest nakładanie
właściwej  warstwy klejącej  metodą grzebieniową – równomierne rozprowadzenie zaprawy pacą
ząbkowaną  na  całej  powierzchni  płyt.  Przy  nakładaniu  masy  klejącej  należy  uważać  by  nie
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zabrudzić  bocznych  krawędzi  (styków)  płyt.  Płyty  przyklejać  w układzie  poziomym dłuższych
krawędzi.  Kolejne  rzędy  płyt  naklejać  zachowując  mijankowy  układ  spoin  (styki  w  cegiełkę
na ścianach i narożach). Przyklejanie płyt rozpocząć od dołu ścian. Płyty z nałożoną masą klejącą
należy dokładnie docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza
się łatą. Jeżeli masa wyciśnie się poza obrys płyty należy ją usunąć. Niedopuszczalne jest ponowne
dociskanie i poruszanie świeżo przyklejonych płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty,
należy ją  oderwać,  zebrać  klej,  po  czym ponownie  nałożyć  masę  i  przykleić  do  ściany.  Płyty
układać  na  styk.  Ewentualne  szczeliny  należy  wypełnić  paskami  materiału.  Niedopuszczalne
są szczeliny większe niż 2 mm. Niedopuszczalne są nierówności na powierzchni styropianu ponad
3 mm. Nie wolno wypełniać szczelin oraz szpachlować i wyrównywać powierzchni masą klejącą
w czasie klejenia płyt.
W systemie ociepleń do klejenia stosuje się kleje systemowe o parametrach:

➢ przyczepność do betonu min. 300 kPa w warunkach labolatoryjnych,
➢ przyczepność do styropianu min. 100 kPa w warunkach labolatoryjnych,
➢ odporność na rysy min. 5 mm.

Masę przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodą
pitną do konsystencji podanej przez producenta.

5.5. Wyrównanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne

Powierzchnie  ocieplanych  ścian  styropianem należy  przeszlifować.  Pył  i  luźne  okruchy
usunąć  za  pomocą szczotki  lub  sprężonego powietrza.  Zamocowanie  mechaniczne  wykonać za
pomocą  łączników  z  wbijanym  klinem,  lub  wkręcanym  (do  płyt  wełny).  Talerzyki  łączników
powinny chować się około 2 cm poza lico płyt,  i na nie naklejać specjalne nakładki stryropianowe,
w celu wyeliminowania efektu tzw„biedronki”.

5.6 Wykonanie warstwy zbrojącej

Do wykonania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili
przyklejenia  płyt  styropianowych.  Masę  klejącą  nanosić  ciągłą  warstwą  na  powierzchnię  płyt
rozpoczynając od góry ściany, pasami o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu masy przyłożyć
siatkę i wcisnąć w masę za pomocą packi. Płynnymi ruchami wyrównać całą powierzchnię siatki
tak, by nie wykazywała sfałdowań i była równomiernie napięta. Następnie dokładając masy klejącej
przykryć (wtopić) całkowicie siatkę. Pasma siatki łączyć na zakład 10 cm w pionie i w poziomie. W
parterze nakładać dwie  warstwy masy klejącej  i  dwie siatki.  Pierwszą warstwę siatki  zbrojącej
wklejać bez zakładów, na styk.  Drugą warstwę siatki  wklejać z  zakładami jw. Przy zakładaniu
drugiej  warstwy zachować  min  24  godz.  przerwę.  Masę  przygotowuje  się  bezpośrednio  przed
użyciem  przez  wymieszanie  suchej  mieszanki  z  wodą  pitną  do  konsystencji  podanej  przez
producenta.

5.7. Ocieplenia ścian w miejscach szczególnych

Narożniki okleić płytami stosując mijankowy układ (w cegiełkę). Zabezpieczenie narożnika
stanowią  dwie  siatki  przyklejone  na  zakład,  wywinięte  z  jednej  ściany  na  drugą.
Wszystkie narożniki wypukłe zabezpieczyć kątownikiem perforowanym.

Na  poziomych  krawędziach  kończących  ocieplenie  zakładać  listwy  okapowe.
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Zasady pokazano na rysunkach szczegółów. Na dolnej  krawędzi  ocieplenia (na cokole)  założyć
profil startowy z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm. W paśmie przycokołowym grubość styropianu
dopasować do istniejących podcięć (do ok. 4 cm), tak by zachować równą płaszczyznę ocieplanej
ściany. Przy wejściu do budynku oraz przy rampie na ociepleniu wykonać cokolik z płytek gresu
wysokości ok. 15 cm, wg dyspozycji na rysunku detali.

Ocieplenie  wokół  otworów  okiennych  i  drzwiowych  wykonać  zgodnie  ze  szczegółami,
stosując warstwę styropianu na ościeżach o gr. 3 cm. Wszystkie narożniki przy oknach i drzwiach
wzmocnić  kątownikiem  perforowanym.  Zamocowania  usytuowane  w  płaszczyźnie  lica
zewnętrznego ścian budynku wykonać po ociepleniu ścian przy użyciu np. tulei kotwiących typu
TK, lub innych dystansowych łączników o długości odpowiadającej grubości ocieplenia. Wielkość
kotew dostosować do ciężaru podwieszanego elementu. Osadzany łącznik uszczelnić silikonem.

5.8. Wykonanie wyprawy tynkarskiej na ocieplonej ścianie

Do  wykonania  wyprawy  można  przystąpić  po  całkowitym  wyschnięciu  masy  klejącej
z wtopioną siatką, w zależności od warunków atmosferycznych i nie wcześniej niż po 3 dniach.
Przed nałożeniem wyprawy wykonać gruntowanie podłoża. Masę tynkarską nakładać równomierną
warstwą, packą ze stali nierdzewnej. Właściwe zatarcie wykonać packą z tworzywa sztucznego dla
uzyskania  żądanej  faktury.  Masę  nakładać  w  sposób  ciągły  na  całym  fragmencie  ściany
stanowiącym  odrębną  płaszczyznę  elewacji.  W  systemie  ocieplenia  ścian  przed  nałożeniem
wyprawy,  podłoże  należy  zagruntować  emulsją  gruntującą.  Emulsja  jest  w  postaci  gotowej
(nie rozcieńczać). Nanosić wałkiem, lub pędzlem. Masę tynkarską można nakładać po całkowitym
wyschnięciu gruntu (4 ÷ 6 godz.), najlepiej na następny dzień. Do wykonania wyprawy tynkarskiej
zastosować  tynk  silkatowy  o  fakturze  baranka  gr.2mm.  Masę  tynkarską  przygotowuje  się
bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie gotowej mieszanki. W obrębie wejść do budynku
powierzchnie wykończyć tynkiem mozaikowym. Wyprawy te są w postaci gotowej (nie rozcieńczać
i  nie  łączyć  z  innymi  materiałami).  Przygotowanie  polega  jedynie  na  dokładnym wymieszaniu
zawartości  pojemnika  mieszadłem  koszyczkowym.  Wszystkie  wyprawy  muszą  posiadać  atest
niepalności NRO. 

Kolorystyka wg projektu kolorystyki

UWAGA: Nie  dopuszcza  się  stosowania  w  systemie  ocieplenia,  poszczególnych
materiałów z różnych systemów ociepleń.

Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych
pracowników,  odpowiednio  przeszkolonych.  Niezbędny  jest  systematyczny  nadzór  prowadzony
przez  Wykonawcę  i  Inwestora.  W  czasie  robót  należy  prowadzić  dziennik  budowy,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Uwagi ko  ń  cowe
Wszystkie  prace  ociepleniowe  związane  ze  stosowaniem  klejów  i  mas  tynkarskich

przewidzianych Instrukcją ITB 334/2002 powinny być prowadzone w temperaturze od 
+ 5 do + 25oC, przy bezdeszczowej pogodzie.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych
pracowników,  odpowiednio  przeszkolonych.  Niezbędny  jest  systematyczny  nadzór  prowadzony
przez  Wykonawcę  i  Inwestora.  W  czasie  robót  należy  prowadzić  dziennik  budowy,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami. 

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi częściowemu podlega:
➢ przygotowanie podłoża,
➢ przyklejenie płyt styropianowych,
➢ przyklejenie siatki,
➢ wykonanie podkładu tynkarskiego,
➢ wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy.

Odbiorowi końcowemu podlega:
➢ ocenę zgodności wyglądu wykonanego ocieplenia z dokumentacją techniczną, 
➢ jakości zastosowanych materiałów,
➢ sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku

Budowy.

8. OBMIAR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie
z  Rysunkami  i  Specyfikacjami,  w  jednostkach  ustalonych  w wycenionym ślepym Kosztorysie.
Tak ustalony obmiar  powinien być  wstawiony do Księgi  Obmiaru.  Obmiar  wykonanych Robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
W przypadku umowy ryczałtowej nie będzie potrzeby prowadzić książki obmiarów.

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego
inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  dostarczy
odpowiednie  świadectwa  legalizacji  potwierdzające  dokładność  sprzętu.  Wszystkie  urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
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8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także
w przypadku występowania dłuższej  przerwy w Robotach i  zmiany Wykonawcy Robót Obmiar
Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  Obmiar Robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wszelkie skomplikowane pomiary
powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie
Księgi  Obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8.5. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest ilość sztuk, m2 (metr kwadratowy),

8.6. Ilość jednostek obmiarowych

Jak w przedmiarze robót

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Jak w założeniach ogólnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

➢ PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia,
➢ BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samo gasnące.
➢ PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
➢ PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
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ST 01.10 INSTALACJA ODGROMOWA
 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót instalacji odgromowej związane z budową . jak w pkt 1.1. Warunki Ogólne

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  Techniczna,  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji odgromowej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora..  Urządzenia  piorunochronne  należy
wykonywać  z  jednego  rodzaju  materiału.  W przypadku  zastosowania  dwóch  rodzajów  metalu
należy  w  miejscach  łączenia  zastosować  złączkę  dwumetalową,  zabezpieczoną  przed  korozją.
Część  nadziemną  urządzenia  piorunochronnego  należy  dostosować  do  konstrukcji  budynku  i
zabezpieczyć  od  uszkodzeń  mechanicznych  i  przed  korozją.  Wszystkie  elementy  budowlane
nieprzewodzące,  wystające ponad powierzchnię dachu należy wyposażyć w zwody i  połączyć z
siatką zwodów na powierzchni dachu. Wszystkie metalowe części znajdujące się na dachu budynku
należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym. 

2. MATERIAŁY.

Do robót instalacji odgromowej należy stosować:

➢ Drut stalowy ocynkowany gr.8 mm,
➢ Rury Arota niepalne fi 32 dla zwodów pionowych
➢ Złącza śrubowe uniwersalne krzyżowe
➢ Złącza kontrolne drut-płaskownik
➢ Płaskownik FeZn 30x4
➢ Materiały pomocnicze
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3. SPRZĘT.

Roboty  wykonać  ręcznie  z  użyciem  wiertarek  udarowych  dla  zamocowania  uchwytów.
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Zwody poziome niskie powinny być wykonane z zachowaniem poniższych zasad:

➢ drut  przeznaczony na  zwody powinien  być  przed  montażem wyprostowany za  pomocą
wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego,

➢ zwody poziome powinny być montowane przy użyciu odpowiednich wsporników, 

➢ zwody  poziome  nieizolowane  powinny  być  układane  przy  zachowaniu  następujących
odstępów od powierzchni dachu:

- co najmniej 2 cm na dachu o pokryciach niepalnych lub trudno zapalnych

- co najmniej 40 cm na dachu o pokryciach z blach nie spełniających warunków niepalności

Układ  i  lokalizacja  zwodów  powinna  być  zgodna  z  dotychczasowym stanem instalacji.
Wszystkie  nieprzewodzące  elementy  budowlane,  wystające  nad  powierzchnię  dachu,  należy
wyposażyć w zwody niskie,  połączone z  siecią  zwodów zamocowanych na powierzchni  dachu.
Przy  zastosowaniu  wsporników  naruszających  szczelność  pokrycia  dachowego,  po  ich
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem – w przypadku pokrycia papą, a
przy pokryciu blachą przez oblutowanie. Przewody odprowadzające w instalacji należy prowadzić
w  rurach  ochronnych  grubościennych  niepalnych  montowanych  w  bruzdach  p/t.  Połączenia
przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako skręcane na złączki uniwersalne
krzyżowe.  Zaciski  probiercze  powinny mieć  co  najmniej  dwie  śruby zaciskowe  M6 lub  M10.
Należy je  umieszczać  i  osłaniać  w  taki  sposób,  aby było  łatwo  dostępne  w  celu  okresowych
konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
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6.2. Badania techniczne

Badania  techniczne  i  pomiary  kontrolne  instalacji  piorunochronnej  należy  wykonać
uwzględniając wymagania zawarte w normach. W zależności od rodzaju i przeznaczenia urządzenia
piorunochronnego badania powinny obejmować:

- oględziny części nadziemnej, 
- sprawdzenie ciągłości galwanicznej urządzenia piorunochronnego,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- oględziny elementów uziemienia.

6.3. Warunki przystąpienia do badań

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót
(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót. do których dostęp późniejszy jest
niemożliwy  lub  utrudniony).  Badania  wykonuje  się  podczas  suchej  pogody  przy  temperaturze
powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.  Do oceny i
przyjęcia  wykonanych  robót  wykonawca  powinien  przedstawić  co  najmniej  następujące
dokumenty:

- zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy,
- protokoły  odbiorów  międzyoperacyjnych  stwierdzających  prawidłowe  przygotowanie

podłoża, 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonania

instalacji.

6.4. Ocena wyników badań

Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i
wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik
ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje
się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do
ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach instalacja podlega
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT.

Ilość jednostek wg przedmiaru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.

Roboty winny być  wykonane  zgodnie  z  Projektem Technicznym,  pisemnymi  decyzjami
Inspektora. ST oraz przepisami BHP.
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8.2. Odbiór częściowy

W ramach odbiorów częściowych należy dokonać kontroli międzyoperacyjnych, kontrole obejmują:
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych,
- atesty użytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.3. Odbiór końcowy.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót wykonawca powinien:
- przygotować dokumentację powykonawczą,
- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót.

Komisja odbioru powinna:

- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzić  oględziny  urządzenia  piorunochronnego  z  punktu  widzenia  zgodności  z

dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia,
- sporządzić protokół odbioru, z uwzględnieniem wszystkich uwag i podjętych zaleceń.

Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunochronnej powinna zawierać:

- metrykę urządzenia piorunochronnego zewnętrznego,

- protokół badań urządzenia piorunochronnego,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli międzyoperacyjnych,

- certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów stosowanych w urządzeniach 

piorunochronnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Jak pkt 9 warunki ogólne

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

➢ PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i 
wymagania podstawowe.

➢ PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk.

➢ PN-IEC61024-1:2001, 
➢ PN-IEC61024-1-1:2001, 
➢ PN-IEC6124-1-2:2002 
➢ PN-86/E-05003/01
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ST  01.11  NAPRAWA  KONSTRUKCJI  BETONOWYCH
I ŻELBETOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru jak wpkt 1.1. „Warunki Ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  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  napraw  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych,  związanych
z termomodernizacją budynku.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część A „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część
A „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie  materiały stosowane do wykonania  robót  muszą  być  zgodne z  wymaganiami
niniejszej  SST i  dokumentacji  projektowej.  Do wykonania  robót  mogą  być  stosowane  wyroby
budowlane spełniające warunki określone w:

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

➢ Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., poz. 92, poz. 881),
➢ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.

1360, z późniejszymi zmianami).
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Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego
wymaganej  przez  w/w  ustawy  lub  rozporządzenia  wydane  na  podstawie  tych  ustaw.
Do  wykonywania  napraw konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  dopuszczalne  jest  stosowanie
wyłącznie  systemowych  zestawów do  napraw i  iniekcji  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych
zgodnych z dokumentacją projektową i  posiadających aprobatę techniczną IBDiM do tego typu
zastosowań  oraz  betonów  zgodnych  z  SST  dotyczącą  wykonywania  konstrukcji  betonowych
i  żelbetowych.  Materiały  do  napraw  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny  spełniać
wymagania normy PNEN 1504-1:2000.

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych są:

2.2.1. Materiały do napraw podłoża

➢ beton,
➢ beton natryskowy,
➢ zaprawy typu PC (Polimer Concrete),
➢ zaprawy typu PCC (Polimer Cement Concrete),
➢ zaprawy szpachlowe.

Beton stosowany do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien odpowiadać
wymaganiom  dokumentacji  projektowej  oraz  SST  dotyczącej  wykonywania  konstrukcji
betonowych  i  żelbetowych.  Materiał  naprawczy  stosowany do  napraw konstrukcji  betonowych
i żelbetowych powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

2.2.2. Materiały do iniekcji

Do wykonywania iniekcji rys w konstrukcjach betonowych i żelbetowych najczęściej stosuje się
następujące materiały:

➢ żywice epoksydowe,
➢ żywice poliuretanowe,
➢ żywice akrylowe,
➢ zaczyny i suspensje cementowe,
➢ materiały uzupełniające (wentyle, zawory, zaprawy do uszczelnienia).

Materiał  iniekcyjny  stosowany  do  napraw  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinien
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

3. SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych  robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w  kartach
technologicznych  stosowanych  materiałów  do  napraw  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych.
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać
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wymagania  techniczne  w zakresie  BHP.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w SST
Część G „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny być  sprawne  technicznie
i  spełniać  wymagania  techniczne  w zakresie  BHP oraz  przepisów o  ruchu drogowym.  Ogólne
wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. Materiały należy
przewozić we oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania
przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót:

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  SST  „Wymagania  ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-S-10040:1999, SST dotyczącą wykonywania
konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz warunkami technicznymi D2. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót  uwzględniający  wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem napraw konstrukcji napraw
innemu  Podwykonawcy  bez  zgody  Zamawiającego.  Roboty  powinny  być  prowadzone  pod
nadzorem Producenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz zgodnie
z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi IBDiM stosowanych materiałów. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5oC do +25oC i być
o  3  stopnie  wyższa  od  temperatury  punktu  rosy.  Wilgotność  względna  powietrza  w  czasie
wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%.

5.2. Zakres wykonywania robót

5.2.1. Prace przygotowawcze i  demontażowe

Uszkodzoną  posadzkę  cementową loggii  należy  skuć.  Sprawdzić  spadek  posadzki  (min.
1,5%) oraz możliwość ewentualnej naprawy przy mniejszym spadku. Uszkodzony beton płyt loggii
naleŜy odkuć przy pomocy przecinaków, lekkich młotków pneumatycznych, szlifierek, frezów itp.
Z powierzchni betonu należy usunąć przez szczotkowanie mleczko cementowe. Rysy i pęknięcia
rozkuć na gł.  1cm tworząc prostokątną  lub trapezową bruzdę.  Krawędzie naprawianych miejsc
wyprofilować  tak  by  minimalna  grubość  nakładanej  warstwy  wynosiła  5mm.  Odsłonięte,
skorodowane pręty zbrojenia należy skuć otulinę z ewentualnym podkuciem betonu pod prętem
na  gł.  ok.  1cm  (gdy  korozja  obejmuje  więcej  niż  połowę  obwodu  pręta).  Pręty  oczyścić
mechanicznie z rdzy do III - go stopnia czystości (wg PN-70/H-97052) przez szczotkowanie oraz
papierem ściernym. Malowane powierzchnie krawędzi bocznych płyt loggii  oczyścić z warstwy
farby  mechanicznie,  przez  szczotkowanie  lub  chemicznie.  Powierzchnie  z  wykwitami  solnymi
zneutralizować  środkiem  antysolnym,  a  ewentualne  powierzchnie  z  porostami  mchu  zmyć
odpowiednim preparatem (np.: CERESIT, ATLAS ). Po oczyszczeniu chemicznym konieczne jest
dokładne zmycie powierzchni wodą. Przygotowana powierzchnia betonu powinna być oczyszczona
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do  „zdrowego”,  nośnego  podłoża.  Bezpośrednio  przed  nakładaniem  materiałów  naprawczych
powierzchnię  należy odpylić  przez  odkurzanie,  zdmuchiwanie  sprężonym powietrzem lub parą,
mycie  wodą.  Powierzchnie  odsłoniętych  prętów  zbrojeniowych  po  oczyszczeniu  jw.  należy
zabezpieczyć  antykorozyjnie  preparatem  lub  farbą  stosowaną  do  ochrony  korozyjnej  prętów
zbrojenia w systemach rekonstrukcji konstrukcji żelbetowych.

5.2.2. Naprawa daszków wejściowych

Naprawę  uszkodzonych  powierzchni  betonu  wykonać  z  zastosowaniem  bezskurczowej,
szybkowiążącej zaprawy naprawczej stosownej w systemach rekonstrukcji konstrukcji żelbetowych
Na  naprawianej  powierzchni  należy  wykonać  warstwę  szczepną,  a  następnie  kielnią  nałożyć
(z zagęszczeniem) warstwami zaprawę naprawczą.  W przypadku ubytku większych fragmentów
płyt  i  bez zbrojenia lub przy całkowicie  skorodowanym zbrojeniem połączenie z  betonem płyt
należy wzmocnić kotwami lub prętami wklejanymi żywicą. Konieczność wykonania wzmocnień
ustalić na budowie wykonaniu odkuć jw. Wyrównanie powierzchni i mniejszych ubytków betonu
wykonać odpowiednią dla przyjętego systemu zaprawą szpachlową.

5.2.3. Wykonanie elementów wykończenia daszków

Warstwę  spadkową  lub  naprawę  górnej  powierzchni  posadzki  i  uzupełnienie  wyciętych
pasm posadzki należy wykonać wodo- i mrozoodporną zaprawą szybko twardniejąca przeznaczoną
do napraw lub  wykonania  posadzek (np.:  CERESIT  lub  ATLAS ).  Spadek warstwy powinien
wynosić 2%(min. 1,5%). 

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część A: „Wymagania ogólne”.
Kontrola robót obejmuje:

➢ stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
➢ sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
➢ sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
➢ kontrolę  prawidłowości  przygotowania  powierzchni  (wizualna  ocena  przygotowania

powierzchni  z  oceną  dokładności  usunięcia  skorodowanych  elementów  betonowych,
dokładności oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkości powierzchni oraz
stwierdzeniem braku plam i zabrudzeń),

➢ kontrolę  prawidłowości  wykonania  zabezpieczenia  antykorozyjnego  stali  zbrojeniowej
(wizualna  ocena  wykonania  pokrycia  z  oceną  jednorodności  wykonania  powłok,
stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),

➢ kontrolę prawidłowości wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej (wizualna ocena
wykonania  wypełnienia  i  warstwy  wyrównującej  z  oceną  jednorodności  wykonania,
stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),

➢ oznaczenie  przyczepności  materiałów  naprawczych  na  odrywanie,  (wytrzymałość
materiałów  naprawczych  na  odrywanie  winna  być  zgodna  z  wartością  podaną  przez
Producenta;  określa  się  jako  średnią  arytmetyczną  z  kilku  pomiarów  w  miejscach
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wskazanych przez Inżyniera; wytrzymałość na odrywanie określa się metodami niszczącymi
dlatego miejsca po badaniu należy ponownie naprawić),

➢ kontrolę  prawidłowości  przygotowania rysy (wizualna ocena przygotowania powierzchni
z oceną dokładności usunięcia skorodowanych elementów betonowych, stwierdzenia braku
zabrudzeń oraz sposobu osadzenia wentyli i zamknięcia rysy),

➢ kontrolę prawidłowości wykonania iniekcji - wypełnienia rysy (wizualna ocena wykonania
iniekcji z oceną jednorodności wykonania wypełnienia).

Kontrola robót powinna być przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-
01814  lub  PN-EN  1542:2000.  Ocena  poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem
do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część A: „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy konstrukcji betonowych i
żelbetowych  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  obmiarem  w  terenie.  Ilość  jednostek
obmiarowych jak w przedmiarze robót

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część A: „Wymagania ogólne”.
Naprawę konstrukcji betonowych i żelbetowych uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją
projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach, aprobatach
technicznych  IBDiM  lub  punktach  2,  5  i  6  niniejszej  SST  dały  wyniki  pozytywne.  Ogólne
wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część A: „Wymagania ogólne”.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Jak w założeniach ogólnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

➢ PN-EN  1504-1:2000  Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Definicje.

➢ PN-S-10040:1999  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.
Wymagania i badania.

➢ PN-88/B-01807  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe
i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

➢ PN-92/B-01814  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe
i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

➢ PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie.
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➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016: z późniejszymi zmianami).

➢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., poz. 92,
poz. 881).

➢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987).

➢ D2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych.
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ST  01.13  ROBOTY MURARSKIE - KOMINY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru kominów murowanych z materiałów ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i mające na celu wykonanie robót murowych związanych z kominami. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  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, Specyfikacji Technicznej  i poleceniami Inspektora.

2..MATERIAŁY

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować  można wodę z sieci ogólnodostępnej. Niedozwolone
jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne

Ceg  ł  a budowlana pe  ł  na klasy „10” wg PN-B 12050:1996
➢ wymiary: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
➢ masa: 3,3 – 4,0 kg,
➢ cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej,
➢ dopuszczalna liczba cegieł  połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem

przechodzącym przez całą  grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać
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dla cegły 10% cegieł badanych,
➢ nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%,
➢ wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa,
➢ gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg / dm3,
➢ współczynniki przewodności cieplnej 0,52 – 0,56 W/mK,
➢ odporność  na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak

uszkodzeń po badaniu,
➢ odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne

cegły nie rozpadła się.

2.3. Zaprawy budowlane: cementowo - wapienne

➢ gotowa zaprawa cementowo-wapienna 3MPa,
➢ gotowa zaprawa cementowo-wapienna 5MPa,

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
utratą stateczności. Szczegółowe warunki transportu i składowania określa norma BN-67/6745-01.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne:

Zamurowania  i  wypełnienia  otworów  grubości  1/2  cegły  należy  murować  na  zaprawie
cementowej  marki  nie  niższej  niż  3.  Należy  je  łączyć  z  murem  istniejącym  „na  strzępia”
lub stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Zbrojenie należy
zakotwić w spoinach ścian istniejących, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego –
również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany.

➢ Mury należy wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem prawidłowego wiązania i  grubości
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków
i otworów.

➢ Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.

➢ Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą
suchą,  zwłaszcza  w  okresie  letnim,  należy  cegły  przed  ułożeniem  w  murze  polewać
lub moczyć w wodzie.

➢ Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
➢ W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie
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warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Wykonanie przewodów

5.1.1. Drożność.
Przewody powinny być drożne na całej swej długości.

5.1.2. Prowadzenie przewodów
Przewody  wentylacyjne  należy  prowadzić  od  wlotu  do  wylotu  komina.  W  kominach

powinny być wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. Kierunek prowadzenia
przewodów powinien być pionowy. Dopuszcza się odchylenie przewodów od kierunku pionowego
nie więcej niż 30°. Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekraczać 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie
powinno być większe niż dla spoinowanych powierzchni muru wg PN-68/B-10020.

Przewody powinny mieć  na  całej  swej  wysokości,  łącznie  z  przejściami  przez  stropy i
wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie powinny być mniejsze niż 14 x
14 cm (1/2 x 1/2 cegły ze spoinami). Przewody powinny mieć w przekroju kształt kwadratu lub
prostokąta.  Odchyłki  od  określonych  w  dokumentacji  wymiarów  przewodów,  wynikające  z
niedokładności ich wykonania, nie powinny przekraczać +1,0 i –0,5 cm. Przegrody z cegły między
poszczególnymi  przewodami  oraz  pomiędzy  tymi  przewodami  a  licem  muru  wewnętrznego
powinny  być  o  grubości  co  najmniej  1/2  cegły  (12  cm).  Przegrody  pomiędzy  przewodami  a
zewnętrznym licem muru zewnętrznego powinny być o grubości co najmniej  1 cegły (25 cm);
zaleca się stosowanie w tym przypadku izolującej termicznie szczeliny powietrznej.

5.1.3. Wiązanie cegieł w murze z przewodami.
Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł

następnej warstwy. W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin
pionowych, jeśli na to pozwalają warunki, powinny się znajdować tylko w narożnikach przewodów.
Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny być jednym końcem
osadzone w prostopadle do nich położonych ściankach zewnętrznych . W przypadkach koniecznych
dopuszcza  się  odstępstwa wynikające  z  warunku prawidłowego wiązania  w murze.  Stosowanie
cegły ułamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania wiązania cegieł
w  murze  z  przewodami.  Warstwy  cegieł  w  przewodach  odchylonych  od  kierunku  pionowego
powinny być ułożone prostopadle do kierunku przewodu . Kształt i wymiary zewnętrzne murów z
przewodami powinny być zgodne z dokumentacją oraz wymaganiami wg PN-68/B-10020.

5.1.4. Wypełnienie spoin.
Wszystkie spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.

5.1.5. Powierzchnie przewodów
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie,  łącznie ze spoinami i bez występów lub

wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów (szczególnie cegły ułamkowe) powinny być
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ułożone  gładkimi  częściami  do  przewodów.  Nie  należy  tynkować  wewnętrznych  powierzchni
przewodów. Trzony kominowe powinny być rapowane lub tynkowane na całej  wysokości poza
odcinkami  przechodzącymi  przez  stropy  ogniotrwałe.  Kominy  ponad  dachem  powinny  być
otynkowane lub spoinowane.

5.1.6. Szczelność.
Przewody powinny być szczelne.

5.1.7. Wloty do przewodów wentylacyjnych
Otwory wlotowe do przewodów wentylacyjnych o regulowanym stopniu otwarcia zgodnie z
wymaganiami p. 5.1.4 normy PN-83/B-03430.

5.1.8. Wyloty przewodów
Wyloty przewodów należy wyprowadzić ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed

zadmuchiwaniem, zgodnie z 3.3.2.1.  Wierzch kominów powinien być nakryty czapką betonową
zbrojoną z okapnikiem odizolowaną warstwą papy. 

5.1.9. Prawidłowość ciągu.
Dobrze wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny dawać naturalny

ciąg  powietrza  ku  górze  (ssanie),  zapewniający  ujście  przez  przewody  spalin  lub  zużytego
powietrza ponad dach.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
➢ sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
➢ próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
➢ wymiarów i kształtu cegły
➢ liczby szczerb i pęknięć
➢ odporności na uderzenia
➢ przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. 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.

7. OBMIAR ROBÓT
Ilość jednostek wg przedmiaru robót.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
➢ dokumentacja techniczna,
➢ Dziennik Budowy,
➢ zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
➢ protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
➢ protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
➢ wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
➢ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Jak w założeniach ogólnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

➢ PN – 68/B – 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
➢ PN – B – 12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
➢ PN – B – 12011 : 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
➢ PN – EN 197 : 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.
➢ PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki.
➢ PN – 97/B – 30003 Cement murarski 15.
➢ PN – 88/B – 30005 Cement hutniczy 25.
➢ PN – 86/B – 30020 Wapno.
➢ PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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