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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT

ST_B-00 - WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót przy remoncie budynku Nowego Hotelu w Podkowie Leśnej - Dębaku.
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu
i realizacji robót wymienionych poniżej.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,
że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie
doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki  budowlanej.  Również   roboty  nie  objęte  niniejszą
specyfikacją,  a których wykonanie  przewidziano w dokumentacji  projektowej  należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi normami  i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczególnymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Podstawa opracowania

 umowa Inwestora, 

 podkłady architektoniczne, 

 projekt budowlany,

 wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów, zawarte w materiałach informacyjnych
producentów i certyfikatach,

 normy  i  przepisy  techniczno-budowlane  określające  warunki  prowadzenia  i  odbioru  robót
instalacyjnych i budowlanych.

1.4. Określenia podstawowe:

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych.  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i opisy  służące
realizacji  obiektu. Operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu.

Aprobata  techniczna -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzającą   jego  przydatność  do
stosowania w budownictwie.

Dziennik  budowy -  dziennik  wydany  przez  właściwy   organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót.
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Kierownik  budowy - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor  -  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad  realizacją
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr  obmiarów -  akceptowany przez  Inspektora rejestr  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników.

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

Materiały -  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne
do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

Polecenie   Inspektora  - wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez   Inspektora  w formie
pisemnej dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót.

Przedmiar  robót  -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Należy  przestrzegać wytycznych zawartych w  odpowiednich normach i  przepisach.  Roboty budowlane
wykonywać  z  zachowaniem  środków  ostrożności,  pod  nadzorem  uprawnionego  kierownika  budowy.
Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany
z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.
Roboty prowadzić  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1126)
oraz  Rozporządzenia  z  dnia  26.06.2003  r.  w  sprawie  warunków  i  trybu  postępowania  dotyczącego
rozbiórek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131).

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robót wraz ze wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz  egzemplarze
dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków wydanych  przez  jednostki  uzgadniające,
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pisemnego  powiadomienia  wszystkich
zainteresowanych stron (właścicieli  lub administratorów terenów,  właścicieli  urządzeń, inne  jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakończenia.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie i  ochronę punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. 

1.7. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
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1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Zamawiającego  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby jednym z nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie  może wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w dokumentacji  umownej  i projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora, który dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
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. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i ST.
W przypadku, gdy materiały  lub roboty nie  będą w pełni  zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  zostaną  niezwłocznie  zastąpione  innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie robót w okresie
trwania  realizacji  umowy,  aż do zakończenia  i  odbioru końcowego robót,  a w szczególności:  utrzyma
warunki  bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  i nienaruszalność
ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także  zabezpieczy  teren  budowy  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych. 
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  przed  ich  rozpoczęciem  przez  umieszczenie,
w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych,  których treść będzie
zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne będą utrzymywane przez  Wykonawcę
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.

1.10 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  wykończania  robót  Wykonawca  będzie  stosować  się  do  Ustawy
z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), 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. 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy,  na terenie budowy w tym również w pomieszczeniach biurowych i magazynowych zaplecza
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.
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1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszelkich  instalacji   znajdujących  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 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora,  Zamawiającego  oraz  właściciela  instalacji,  jak  również  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.

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa
i higieny pracy  (Plan  BiOZ). 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.
W szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  wynikających
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.14. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego.
Wykonawca   będzie   utrzymywać   roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy były w  zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy,  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  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca
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przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  zamawiania  tych  materiałów
i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia
przez Zamawiającego 
Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z terenu  budowy.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdą  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i były  dostępne  do  kontroli.
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed
użyciem materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być  później  zmieniany  bez
zgody Zamawiającego.

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 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.

2.4. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

 certyfikat   na  znak  bezpieczeństwa,   wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

 posiadają certyfikat na znak CE,

 deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,
w przypadku   wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęta
certyfikacją  określoną  w  pkt.1  i  które  spełniają  wymagania  ST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  ich  partia
dostarczona do robót  będzie  posiadać te  dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej  cechy,
jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba  i   wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z zasadami
określonymi   w   dokumentacji   projektowej,   ST   i   wskazaniach   Zamawiającego  w terminie
przewidzianym umową.
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  Zamawiającemu  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 Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i  uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogólne

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 wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem
mechanicznym.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny
załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w ST, a także

8



w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki badań materiałów
i robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i ST
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

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

6.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót
z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
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6.5. Dokumenty Budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  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, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw
w robotach,

 uwagi i polecenia Zamawiającego,

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych
i końcowych odbiorów robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.5.2. Księga obmiaru
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Księga  obmiaru  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 obmiaru.

6.5.3. 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  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

 protokoły przekazania terenu budowy,

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

 protokoły odbioru robót,

 protokoły z narad i ustaleń,

 korespondencję na budowie.

6.5.5. 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 Zamawiającego .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub gdzie indziej
w ST nie  zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  i  ukończenia
wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego zgodnie
z wymaganiami instytucji finansujących.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.
Jeśli  ST właściwe dla danych robót nie wymagają  tego inaczej,  objętości  będą wyliczone w m3 jako
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długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym
okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

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.
Wymiary  skomplikowanych  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.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 odbiorowi częściowemu,

 odbiorowi końcowemu,

 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiającego   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 wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

8.4. Odbiór końcowy robót

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
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Wykonawcę wpisem do dziennika  budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Wykonawcy.
Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie  przedłożonych dokumentów,
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową i ST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych
asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową i  ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  faktura  VAT  wystawiona  na  podstawie  protokołu  odbioru  robót.  Przy
dokonywaniu  rozliczeń  obowiązują  postanowienia  zawarte  w  umowie  pomiędzy  Zamawiającym
a Wykonawcą.
Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów, które opracowane będą w oparciu o parametry rzeczowe
i cenowe zawarte w umowie.
Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
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określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a także w obowiązujących przepisach.
Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

 wyposażenie wraz z kosztami zakupu,

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i Rozporządzenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016

z późno zm.).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147. poz. 1229).
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno zm.). 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.).
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2087 z późn. zmianami).
9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,

poz. 84 z późn. zmianami).
10. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998

r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).
11. Inne ustawy mające zastosowanie,
12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002 r.  -  w sprawie  j  systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz.  U. z 2002 r.  Nr 75,  poz.  690 z późn.
zmianami).

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

15. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002 r.  -  w sprawie  określenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

21. Inne rozporządzenia mające zastosowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT

ST_B-01 - Roboty rozbiórkowe

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
rozbiórkowych przy remoncie budynku Nowego Hotelu w Podkowie Leśnej - Dębaku.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

 rozbiórki i usunięcia

1.3. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIAŁY

Dla prac rozbiórkowych materiały nie występują

3. SPRZĘT I MASZYNY

Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką  i  usunięciem gruzu  może  być  użyty  sprzęt dowolnego
typu. Stosowany sprzęt powinien posiadać aktualne niezbędne badania i przeglądy. Powinien być w pełni
sprawny i bezpieczny w obsłudze, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.
Wykonawca  przystępując  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  powinien  się  wykazać  możliwością
korzystania z poniższego sprzętu

 Do odspajania – młoty, majzle, kilofy, młoty elektryczne, wiertarki, szlifierki kątowe

 Do wydobywania i ładowania – łopaty, taśmociągi, taczki, wiadra, zsypy

 Do transportu – samochody samowyładowcze, ładowarki

 Do zabezpieczenia – stemple, kliny.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Wybór środków transportu i sposób załadunku powinien być dostosowany do rodzaju powstałych przy
rozbiórce elementów przeznaczonych do usunięcia i ich wielkości oraz odległości transportu. Wydajność
środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu do rozbiórek.
Używane pojazdy poruszające się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  teren  wykonywanych  prac  ogrodzić  i oznakować  zgodnie
z wymogami BHP.
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr  47,
poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych.
Powyższe prace prowadzić pod stałym nadzorem technicznym w celu uniknięcia awarii.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  niezbędny  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  podczas  prac
rozbiórkowych, szczególnie podczas cięcia elementów w pobliżu materiałów łatwopalnych. Wykonawca
będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wynikającym z niewystarczającego
zabezpieczenia przeciwpożarowego.
W ramach demontażu należy wykonać następujące prace:

 przy dachu - zdemontować urządzenia i instalacje znajdujące się na dachu budynku a kolidujące
w wykonaniu prac, zdemontować pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie, zdemontować rynny
(do ponownego montażu), rozebrać stare deskowanie dachu 

 na zewnątrz  budynku  -  zdemontować  starą podbitkę PCV oraz  wykonać czasowy  demontaż
wszelkiego  rodzaju  tablic  informacyjnych,  opraw  oświetleniowych,  lamp  halogenowych,
wyłączników oświetlenia,

Wszelkie  odpady  oraz  gruz  powstałe  z  demontażu  powinny  zostać  zagospodarowane  zgodnie  z
zasadami i wymogami ochrony środowiska.  Materiały przewidziane do ponownego montażu powinny być
segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie.

Prace rozbiórkowe na wysokości prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniając
pracownikom zabezpieczenia zgodne z koniecznym do wykonania zakresem prac.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie   jakości   robót  rozbiórkowych  polega  na wizualnej  ocenie  wykonanych  prac,  usunięcia
gruzu i innych elementów oraz ocenie stanu terenu po wykonanych pracach.
Elementy, które będą ponownie montowane należy poddać kontroli w zakresie ewentualnych uszkodzeń
powstałych przy ich demontażu.
W przypadku uszkodzeń powodujących brak prawidłowego funkcjonowania należy elementy wymienić na
nowe.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru dla robót rozbiórkowych są: m2, m3, mb, szt., kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT

ST_B-02 - Remont pokrycia dachowego

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
dotyczących  pokrycia  dachowego  przy remoncie  budynku  Nowego Hotelu  w  Podkowie  Leśnej  -
Dębaku.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

 nowe deskowanie połaci dachowych,

 wymiana pokrycia dachowego,

 wykonanie obróbek blacharskich,

 montaż rynien i rur spustowych

1.3. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIAŁY

Do  wykonania  robót  związanych  z  remontem  pokrycia  dachowego  przewiduje  się  zastosowanie
następujących materiałów: 

 gwoździe budowlane okrągłe gołe oraz ocynkowane

 tarcica drewniana kl. C24 (sosna lub świerk)

 do impregnacji drewna stosować środki impregnacyjno-grzybobójcze i ognioochronne klasy 
NRO będące mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed 
szkodnikami i ogniem.

 mata separacyjna z włókien polimerowych

 blacha stalowa powlekana pokryciowa 0,6 mm

 blacha stalowa powlekana na obróbki 0,6 mm

 rynny i rury spustowe z demontażu.

Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

3. SPRZĘT I MASZYNY

Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją. Stanowisko winno
być odebrane przez Inspektora.
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Prace przy pokryciu dachu należy prowadzić z rusztowań ramowych ustawionych dookoła budynku na
czas robót. Nad wejściami wykonać daszki zabezpieczające
Roboty prowadzić ręcznie przy użyciu niżej wymienionego sprzętu pomocniczego:

 rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi,

 przyścienny wyciąg budowlany

 zestaw narzędzi blacharskich, (m.in. piły i nożyce do cięcia blach)

 zestaw narzędzi dekarskich,

 wkrętarki i wkrętaki płaskie,

 poziomica murarska.

 do  prac  ciesielskich:  piła  do  drewna  ręczna,  obcęgi,  młotki  ciesielskie,  poziomice,  pędzle,
szczotki  do impregnacji,  wiadra lub pojemniki  ze środkami impregnacyjnymi,  elektronarzędzia
ręczne jak: wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe.

Zabrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką temperaturę jak np.
szlifierki kątowe.
Sprzęt  powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie Robót w przypadku awarii
sprzętu podstawowego.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi  koszowe, palety przenosi się dźwigiem z
zawisłem belkowym.
Transport  materiałów  z  wytwórni  może  odbywać  się  dowolnymi  środkami  transportu  posiadającymi
skrzynie  nakryte  brezentem. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości  ścian bocznych.
Materiały powinny być ułożone warstwowo na paletach, opakowane w folie i spięte podwójnie taśmą np.
metalową.
Blachy należy przewozić czystymi, suchymi i zadaszonymi środkami transportu. Nie wolno dopuścić do
zamoknięcia transportowanych i składowanych blach.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed  wykonaniem  prac  zasadniczych  należy rozebrać  zniszczone  pokrycie  dachowe  i  obróbki

blacharskie kominów z całej połaci dachowej oraz usunąć deski z deskowania połaci dachowych. Odkryte
powierzchnie dachu zabezpieczyć papą lub plandekami w przerwach między robotami, aby nie dopuścić
do zalania wnętrz.
Należy  również  zdemontować  istniejące  rynny  i  rury  spustowe  na  czas  trwania  prac  związanych
z kryciem  dachu  a  następnie  zamontować  je  na  swoje  miejsce  po  wykonaniu  pasów  nad  i  pod
rynnowych. Po wykonaniu nowego pokrycia należy zamontować ławy kominiarskie.

Deskowanie i dodatkowe elementy drewniane
Przed  deskowaniem bezpośrednio  na  krokwie  należy  ułożyć  folię  paroprzepuszczalną  i  zamocować
kontrałaty. Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo
klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 25mm.
W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski
o grubości  19  lub  22mm.  Szerokości  desek  nie  powinny  być  większe  niż  18cm.  W  deskach
niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej niż 20mm. Deski powinny być powleczone ze
wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi,  ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku
dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5
razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. W przypadku użycia
desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów. Niezależnie od rodzaju
pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za kominami powinny być wykonane – od
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strony  spływu  wody  połaci  dachowej  –  odboje  (kozubki,  tj.  deskowania  ułożone  ze  spadkami
umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być
układane na styk.
Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 38-45mm wystającej nie
mniej niż 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad łacenie dachu. Rama powinna być obrobiona
blachą i zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości  25mm wzmocnioną od spodu listwami i  pokrytą
blachą. 

Szerokość ławy kominiarskiej  powinna wynosić co najmniej  30cm, a grubość 50mm. Zaleca się ławy
z dwóch desek ułożonych z prześwitem nie większym niż 3cm i usztywnionych od spodu łatami 38x50mm
przybitymi  prostopadłe do desek.  Ławy powinny być oparte na stalowych podpórkach ocynkowanych
o dwóch nóżkach wbitych w krokwie. Rozstaw podpórek powinien być nie większy niż 2m na poziomych
odcinkach i 1m na pochyłych odcinkach. Łączenia desek i ław powinny znajdować się na podpórkach
i być wzmocnione podkładkami z desek o tej samej grubości. Na ławach pochyłych należy z wierzchu
przybijać listwy w odstępach nie większych niż 40cm.

Nowe pokrycie dachowe
Pokrycie połaci dachu wykonać z stalowej powlekanej o gr. 0,6 mm z łączeniem na rąbek stojący. Blacha
w kolorze wskazanym w projekcie.
W projektowanym pokryciu dachowym należy zainstalować wyłaz dachowy z lokalizacją podaną w części
rysunkowej projektu.
Obróbki blacharskie kominów, włazu dachowego wykonać z blachy stalowej powlekanej o  gr. 0,6 mm w
kolorze  pokrycia  dachowego.  Obróbkę  blacharską  przy  kominach  i  wyłazie  uszczelnić  odpowiednimi
preparatami.
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową należy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego
i pasa okapowego. Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy przeznaczonej do krycia połaci
i przybity do deskowania gwoździami w dwóch rzędach mijankowo.
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności
od  spadku  na  rąbki  leżące  pojedyncze  lub  podwójne  i  mocując  go  do  deskowania  żabkami  oraz
gwoździami  ocynkowanymi.  Połączenia  na  rąbki  dotyczą  połączeń  równoległych  i  prostopadłych  do
okapu.
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu.
Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym
brzegiem deski i ponownie zagięty.
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10
cm.
Arkusze blach pokryciowych powinny być łączone:

 w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25mm do 45mm,

 w złączach równoległych do okapu — na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej
20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,

 w kalenicy i w narożach — na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25mm do 45mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach
stojących nie powinien przekraczać 50cm i 20cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek
powinien wynosić nie więcej niż 45cm.
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki
stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki
stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż
kalenicy na rąbek stojący.
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni.
Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola  wykonania  pokryć  polega na sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  niemożliwy  lub
utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

 podłoża

 jakości zastosowanych materiałów

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem

Badanie końcowe pokrycia  należy przeprowadzić  po zakończeniu robót po deszczu.  Odbiór końcowy
polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich
z urządzeniami odwadniającymi. 

Odbiór zamontowanych rynien i rur spustowych polega na sprawdzeniu prawidłowości połączeń 
pionowych i poziomych, sprawdzeniu mocowania elementów do ścian oraz prawidłowości spadków 
rynien.

Kontrola  prawidłowości  wykonania  pokryć  dachowych  z  blachy  oraz  obróbek  blacharskich  obejmuje
sprawdzenie:

 zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną,

 prawidłowości wykonania złączy,

 jakości powłoki na elementach blach,

 rodzaju i jakości użytego materiału na roboty dekarsko – blacharskie.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru w powyższym zakresie są:

 m2 pokrytej powierzchni,

 dla obróbek blacharskich  - mb wykonanych prac,

 dla deskowania połaci dachowych m2, ławy kominiarskie m.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe.
2. PN-EN 13501-1:2008 Kasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.
3. PN-EN ISO 11925-2:2004 Badanie reakcji na ogień. Zapalność wyrobów budowlanych poddanych

działaniu płomienia. Część 2: Badanie metodą pojedynczego płomienia
4. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
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5. PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości
6. PN-EN  518:2000  Drewno  konstrukcyjne.  Sortowanie.  Wymagania  w  odniesieniu  do  norm

dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 
7. N-EN  519:2000  Drewno  konstrukcyjne.  Sortowanie.  Wymagania  dla  tarcicy  sortowanej

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących
8. PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania
9. PN-EN 912:2000 Łączniki  do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach

drewnianych.
10. PN-EN  508-1:2003  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów

Samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Cześć 1: Stal.
11. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac
12. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
13. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT

ST_B-03 - Wykonanie elewacji i prace dodatkowe

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem elewacji  przy  remoncie budynku Nowego Hotelu w Podkowie Leśnej -
Dębaku.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  ocieplenia
budynku  i obejmują:

 oczyszczenie i gruntowanie podłoża

 ocieplenie ścian płytami styropianowymi

 ocieplenie ościeży płytami styropianowymi,

 ochronę narożników wypukłych,

 wyprawę elewacyjną,

 montaż podbitki drewnianej

 malowanie elementów stalowych

1.3. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIAŁY

Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Wybór systemu należy do Wykonawcy
i wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Nie należy mieszać materiałów z różnych systemów.

Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego)
stosowany,  zależnie  od rodzaju  i  stanu podłoża,  do jego  przygotowania  przed klejeniem płyt  izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.

Zaprawa  (masa)  klejąca  –  gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał  (na  bazie  cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna
mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa
klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. W strefie przycokołowej do izolacji ściany
i klejenia płyt stosować izolacyjne masy szpachlowe przeznaczone do tego celu

Płyty termoizolacyjne:
Styropian  EPS  100  o  przewodności  cieplnej  nie  niższej  niż  λ=0,040,  grubość  dostosować  tak,  aby
zlicować podcięcie na cokole. Styropian zastosować również jako uzupełnienie warstwy dociepleniowej
w miejscach gdzie zostały wymurowane nowe ściany.
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Styropian na ściany zewnętrzne powinien posiadać następujące cechy:  gęstość pozorna - 15 kg/m3,
odchyłki  grubości  nie  większe  niż  ±1mm,  struktura  styropianu  zwarta  (nie  dopuszczalne  jest
występowanie kawern  między  granulkami),  typ  płyt  –  krajane z  bloków o szorstkich  powierzchniach,
krawędzie płyt na zakładkę z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, minimalna wytrzymałość na
ściskanie i na rozrywanie wg. wymagań systemowych.

Łączniki mechaniczne:
Kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,  polipropylen,
poliamid,  polietylen)  lub  z  blachy  stalowej,  z  rdzeniem metalowym lub  z  tworzywa.  Wyposażone są
w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków
termicznych,

Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-polimerowa),
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której
zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

Zaprawy tynkarskie - jako cienko powłokową wyprawę zewnętrzną, należy zastosować masę tynkarską
silikatową barwioną w masie, kolor zgodny z projektem.

Narożniki: 

 do mocowania dolnego pasa płyt styropianowych należy zastosować startowy profil aluminiowy,

 do wzmacniania narożników budynku i otworów okiennych drzwiowych zastosować aluminiowy
kątownik z ramionami z siatki.

Płyty z betonu architektonicznego o gr. 2 cm - na cokoły

Deski modrzewiowe I gatunku 130mm x 20mm

Farba antykorozyjna do stali.

Materiały  systemowe  powinny  być  dostarczone  na  budowę  w  oryginalnych,  nie  napoczętych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami
Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach nie
dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem
promieniowania słonecznego. 
Zaprawy  systemowe  należy  przechowywać  w  oryginalnych  workach  chronionych  przed  wilgocią  nie
dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie.
Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej + 4 0C.  Płyty styropianowe podczas
przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem krawędzi.

3. SPRZĘT I MASZYNY

Przy pracach elewacyjnych należy przewidzieć zastosowanie następującego sprzętu:

 do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,

 do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe), stosowane  do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,

 do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże  pojemniki   do
materiałów suchych i o konsystencji past,

 do nakładania  mas i  zapraw – tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do nakładania  ręcznego (pace,
kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiały,
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 do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi,

 do  mocowania  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  otworów
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),

 do kształtowania  powierzchni  tynków –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do
modelowania powierzchni,

 pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  i  dodatkowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy  załadunku  wyrobów  należy  przestrzegać  zasad  wykorzystania  pełnej  ładowności  jednostki
transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  ładunkowych
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystać  materiały  wyściółkowe,
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej

5. WYKONANIE ROBÓT

Przyklejanie płyt 
1) Przygotowanie podłoża
Ściany  budynku  należy  oczyścić  –  najlepiej  wodą  pod  ciśnieniem.  Sprawdzić  dobre  przyleganie  –
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża.
Przed  przystąpieniem  do  zakładania  płyt  styropianowych  należy  zdemontować  obróbki  blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa
Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji  przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze,  bitumy, pyły)  powierzchni murów, tynków
i betonów.
 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć.
Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża
należy  usunąć  całkowicie,  np.  za  pomocą  myjek  ciśnieniowych.  Stare,  nie  otynkowane  mury,
odpowiednio  mocne  tynki  i  powłoki  malarskie  należy  obmieść  z  kurzu,  a  potem  umyć  wodą  pod
ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny.
Do  odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody  wsypywać  zaprawę i  mieszać  za  pomocą  wiertarki
z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową  zaprawę  należy  nakładać  kielnią  po  obwodzie  płyty  pasmem szerokości  3  -  4  cm kilkoma
plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej
pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby
10-12  mm).  Płyty  styropianowe  należy  mocować  ściśle  jedna  przy  drugiej,  w  jednej  płaszczyźnie,
z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.
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Po związaniu  zaprawy (po  ok.  2  dniach),  płyty  można szlifować  papierem ściernym i  przystąpić  do
koniecznego,  dodatkowego  mocowania  łącznikami  mechanicznymi.  Ilość  łączników  powinna  wynosić
minimum 6 szt./m2. 
Wszystkie  wypukłe  naroża  otworów  i  budynku  wzmacniać  specjalnymi  kątownikami  z  siatką  lub
dodatkowymi kątownikami aluminiowymi.
Nakładanie  następnych  warstw  masy  klejącej  do  siatki  i  wyprawy  tynkowej  cienkowarstwowej
w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie.
Prace  prowadzić  z  zastosowaniem  odpowiednich  rusztowań,  bezpiecznie  zakotwionych  do  ścian
budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz
demontażu rusztowań.
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Do odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody wsypywać  suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki
z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za
pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem
zakładów  min.  50  mm),  a  następnie  nanosić  drugą  warstwę  zaprawy  grubości  ok.  1  mm  i  równo
zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.

4) Farba gruntująca - podkład pod tynki
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba
usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą.
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich.
Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzędzia i zachlapania można myć wodą.

5) Powłoka wykończeniowa - tynk silikatowy
Przed  przystąpieniem  do  nakładania  tynku  warstwa  bazowa  powinna  być  sucha,  równa  i  dobrze
związana.  Czas  schnięcia  warstwy  bazowej  wynosi  24h,  przy  20°C  i  55%  wilgotności  względnej
powietrza.  W przypadku  nie  sprzyjających  warunków atmosferycznych  czas  ten  może się  wydłużyć.
Należy ponadto sprawdzić dokładność zatopienia siatki, a ewentualne nierówności zeszlifować pacą z
papierem ściernym. Niedopuszczalne ponadto jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej podczas opadów
atmosferycznych, silnego wiatru i w trakcie upałów przy małej wilgotności powietrza.
Nanoszenie wyprawy należy wykonać metodą ciągłą aż do naturalnych przerw budynku przy pomocy
czystych  pac stalowych  ze  stali  nierdzewnej  na grubość największych  ziaren  kruszywa,  a  następnie
zacierać przy użyciu pac plastikowych. Wszystkie styki wyprawy z innymi elementami budynku należy
uszczelnić przy użyciu produktów systemowych. Gotową wyprawę należy chronić przed zamoczeniem i
uszkodzeniami  do  momentu  całkowitego  wyschnięcia  i  zakończenia  obróbek  blacharskich  oraz
uszczelnień. W celu zapewnienia jednolitego koloru na elewacji wykonawca będzie mieszał ze sobą trzy
losowo wybrane pojemniki z wyprawą tynkarską barwioną w masie.

6) Cokół - płyty z betonu architektonicznego
Do wykończenia powierzchni cokołów (do wysokości  parapetów parteru) oraz zaznaczonych w części
rysunkowej  naroży  budynku  wybrano  okładziny  z  betonu  architektonicznego  gr.  2cm  w  naturalnym
kolorze betonu. Płyty należy przyklejać klejem poliuretanowym oraz dodatkowo należy zakotwić płyty do
warstwy konstrukcyjnej ściany przy pomocy kotew chemicznych i szpilek ze stali nierdzewnej. Mocowanie
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mechaniczne płyt nie może być widoczne. 
Kolejność montażu płyt:

 Płytę  betonową  zaimpregnować  dwukrotnie  wałkiem  lub  natryskiem  przed  montażem  lub
docinaniem.

 Podłoże należy zaimpregnować gruntem z dodatkiem piasku kwarcowego. Świeże tynki muszą
zgodnie z technologią uzyskać swoje maksymalne parametry wytrzymałościowe (dojrzewanie).

 Rozmierzyć i nawiercić otwory w fasadzie i boku płyt betonowych.

 Umieścić kotwy w otworach montażowych, zabezpieczyć zaprawą i zakotwić w podłożu.

Prace dociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C,
chyba,  że  aprobata  techniczna  dla  określonego  systemu  dociepleniowego  dopuszcza  inne  warunki
atmosferyczne. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie powyższych prac:
 w czasie trwania opadów atmosferycznych;
 w czasie silnego wiatru;
 w sytuacji gdy w przeciągu 24h przewidywany jest spadek temperatury poniżej  0°C.

W przypadku zastosowania proponowanego systemu BSO muszą zostać spełnione następujące
warunki pracy:

 temperatura  podłoża  i  otoczenia  w  czasie  prac  i  przez  następne  24h  powinna  wynosić  co
najmniej +4°C; w tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem;

 wszystkie powierzchnie nie objęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem;
 czasowa  ochrona  przed  deszczem  powinna  być  zapewniona  do  momentu  ostatecznego

zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień;
 prace ociepleniowe należy koordynować z innymi pracami budowlanymi;
 w budynku nie może występować wilgoć wstępująca kapilarna;
 pomiędzy rusztowaniem a ścianą należy zachować wystarczająco  dużą odległość,  zaś kotwy

zamontować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzenia wody.

7) Montaż podbitki drewnianej
Nową projektuje się z desek modrzewiowych o przekroju 130x20mm montowanych na podkonstrukcji
z drewnianych łat 5x4cm. Deski powinny być I gatunku, odpowiednio wysezonowane oraz zabezpieczone
przeciwwodnie.  Należy  przewidzieć  otwory  wentylacyjne  w  postaci:  kratek  z  metalu.  Dodatkowo  w
przypadku podbitki drewnianej łączonej na wcisk, można w co piątej desce wyciąć pióro na 2/3 długości
deski,  pozostawiając  tym  samym  szczeliny  wentylacyjne  nie  wymagające  już  żadnych  dodatkowych
zabezpieczeń przed ptakami czy owadami. Powierzchnia otworów wentylacyjnych powinna zawierać się
w przedziale  od 0,02  % do 0,2  % powierzchni  dachu.  Po  wykonaniu  podbitki  należy  ją  pomalować
impregnatem wodoodpornym, bezbarwnym.

8) Elementy stalowe – balustrady i poręcze
Wszystkie elementy stalowe – balustrady i poręcze należy oczyścić z farby i rdzy a następnie pomalować
dwukrotnie farbą antykorozyjną na kolor wskazany w projekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych i dodatkowych należy przeprowadzić badania materiałów,
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie  dokumentów towarzyszących wysyłce
materiałów  przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej ST.
W czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających
zakryciu), dotyczy to przede wszystkim:
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 kontroli  przygotowania  podłoża  –  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości  (wykonania
warstwy gruntującej), równości powierzchni,

 kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej –przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach,
szczelności  styków płyt,  wypełnienia szczelin,  czystości  krawędzi  płyt,  ukształtowania detali  –
dylatacji, styków i połączeń,

 kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1
mm poza nią),

 kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi,
wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni
warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie
powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach
płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,

 kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

 kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,

W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w niniejszej
ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków
odbioru.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia powinna posiadać jednorodny
i  stały  kolor  i  fakturę.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  na  jej  powierzchni  lokalnych  wypukłości
i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru róbót elewacyjnych i podbitki jest m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie  – Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie.

2. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik

przenikania ciepła -- Metoda obliczania.

3. PN-EN 13499:2005- Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) ze styropianem.
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