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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Nazwa zadania:
Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Przemystce.
2. Przedmiot i zakres robót:
Wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Miastoprojekt Bydgoszcz.
3. Prace towarzyszące i tymczasowe.
Prace towarzyszące:
- tyczenie geodezyjne - występuje
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – występuje
- wywóz materiałów porozbiórkowych i utylizacja – występuje
- przełożenie uzbrojenia liniowego działki - występuje.
- wymagania ogólne (specyfikacja ST pkt. 1.5) - występuje
Prace tymczasowe:
- postawienie rusztowań ramowych do prac elewacyjnych,

4. Informacja o terenie budowy.
Teren budowy znajduje się przy budynku istniejącym, czynnym.
W trakcie prowadzonej termomodernizacji budynek szkoły będzie czynny.
Należy wygrodzić bezpieczne dojście do budynku.
W ramach robót przygotowawczych należy wyciąć kilka krzewów i przyciąć gałęzie niektórych
drzew.
Dla realizacji zadań związanych z pracami termomodernizacji przewidziano okres od 01 czerwca do
30 września 2011 r.
Dla lokalizacji zaplecza budowy udostępnia się teren na działce nr 112/45 o powierzchni
około 500 m2.
Wjazd na plac budowy istniejącym wjazdem na teren szkoły.
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WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach
budowlanych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.2. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć 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 książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik
montażu.
1.4.3. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.4. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
2. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale
8.
3.
1.4.6. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową.
1.4.7. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą
do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.8. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć 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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1.4.9. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.10. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.11. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.12. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.13. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.14. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.15. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.16. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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, poda lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów (w przypadku nowych obiektów), przekaże dziennik
budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opisy, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
− sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, 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 Wykonawcę
zgłoszenia tego faktu „Zamawiającemu” do rozstrzygnięcia.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
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od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca prowadzi roboty w sposób, który nie pogorszy stanu
technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakończonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy
do stanu pierwotnego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Wykonawca podłącza na własny koszt i opomiaruje niezbędne media dla prowadzenia robót i
ponosi koszty ich zużycia.
Teren budowy będzie utrzymany w czystości. Wszystkie materiały porozbiórkowe będą natychmiast usuwane i
utylizowane.
Koszt związany z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. 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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 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.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników 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.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.9. 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.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. 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 ostatecznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
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 Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy, który wykonuje swoje obowiązki zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane i innymi aktami związanymi.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.12. Ubezpieczenie.
Wykonawca ubezpiecza budowę i mienie znajdujące się na terenie budowy. W tym celu zawiera stosowne
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z
robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia na każde żądanie „zamawiającego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych
badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, wykopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

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 SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
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określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
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
właściwy zarząd drogi 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.
5. WYKONANIE 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 SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST.
Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- lokalizację i elementy składowe zaplecza budowy,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
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robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
- wykaz materiałów podstawowych, które mają być zastosowane z zaznaczeniem producenta,
sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodności, znak bezpieczeństwa).
Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 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 SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
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, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiając pojemniki
do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary (próby) będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. W przypadku braku akceptacji pomiary (próby)
Wykonawca realizuje ponownie.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzi że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru 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 SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które nadają się do stosowania przy
wykonywaniu robót zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych;
względnie zostały dopuszczone do stosowania przed wejściem w Ŝycie w/w ustawy i które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji.
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których oznakowanie lub ww. dokumenty są wymagane przez SST, 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.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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 Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
• 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
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
kosztorysie lub w SST. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie prowadzi się książki obmiarów.
[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 Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły badań, sprawdzeń, prób, rozruchu,
f) protokoły z narad i ustaleń,
g) operaty geodezyjne,
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[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 nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe nie przewiduje się prowadzenia obmiaru robót dla prac

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

wynikających z dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do opracowania oferty.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Jednocześnie zgłoszenie gotowości do odbioru z potwierdzeniem
przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane „Zamawiającemu” .
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i 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 SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu (wady trwałe nie dające się usunąć,
pozwalające na użytkowanie), komisja postępuje wg postanowień umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.
6. oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
7. wyniki pomiarów kontrolnych, prób, badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
10. instrukcje obsługi urządzeń i maszyn oraz protokół z przeszkolenia personelu Zamawiającego/
Użytkownika.
11. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
12. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub jakościowego
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.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
Jeśli odbiór ostateczny robót zakończy się pozytywnie, komisja podpisuje protokół odbioru
końcowego. Data spisania protokołu jest datą zakończenia realizacji zamówienia.
8.5. Odbiór po okresie rękojmii lub gwarancji.
Odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w
tym okresie (opinia Użytkownika/Administratora obiektu).
Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest umowa zawarta między Wykonawcę i Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zmianami).
10.2. 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 z późn. zmianami).
10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).
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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4.

Część ogólna.

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót przygotowawczych na przedmiotowym zadaniu.
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu
robót opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.
−

Materiały

2.1. Dla robót wg SST-1 materiały nie występują.
3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 3.
3.2.Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania
obowiązujące w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt
podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt
winny być odpowiednio przeszkolone.
− Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

3. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

ogólne pkt. 4.
4.2. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– wyciąć krzewy przeznaczone do likwidacji,
− zinwentaryzować istniejące przyłącza i chronić je przed uszkodzeniem,
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
5.2.1. Rozbiórka rynien, rur spustowych, na części łącznika rozbiórka pokrycia z papy i płyt
korytkowych.
(1) Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie
elementów w miejscu składowania.
(2) Elementy betonowe, ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie.
Uzyskany gruz składować i wywozić sukcesywnie z terenu budowy.
6.

Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00
Wymagania ogólne pkt. 6.

7. Obmiar robót
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach
nakładów rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00
Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik pozytywny.
9.

Podstawa płatności

9.1.Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00
Wymagania ogólne pkt. 9.
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego
elementu robót.
9.3. Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
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10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek przeznaczono w całości do utylizacji. Do
wbudowania przewidziano istniejące drzwi zewnętrzne na taras.

II .STOLARKA

1. Część ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
montażu stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót
opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w
ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
STB.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt. 2.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PCV
Okna powinny spełniać wymogi norm oraz wymagania szczegółowe podane poniżej. Wyrób
powinien być dopuszczony do obrotu w budownictwie ( profil oraz wszystkie elementy składowe).
Materiał.
Stolarkę wykonać z wysokoudarowego, wzmocnionego PCV.
Wykończenie.
Wyrób ostatecznie wykończony. Kolor biały.
Okucia.
Okucia obwiedniowe, spełniające wymagania Polskich Norm i aprobat COBR "Metalplast".
Klamki aluminiowe, malowane proszkowo na kolor biały.
Szklenie.
Szyba zespolona 4/16/4.
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Wyposażenie dodatkowe – nawiewniki higrosterowalne
Wymagania szczególne dla stolarki.
- współczynnik przenikania ciepła (cały wyrób): U ≤ 1.6 W/m2 K,
- infiltracja powietrza a = 0.5 - 1.0 m3/m h da Pa2/3,
- izolacyjność akustyczna Rw ≥ 30 dB.
geometria, otwieranie – wg rysunku zestawieniowego.
DRZWI ZEWNĘTRZNE.
Drzwi zewnętrzne – płytowe w naturalnej okleinie
Drzwi wewnętrzne płytowe. Ramy skrzydeł wykonane z klejonki drewna iglastego,
wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej, drewnopochodnej, otworowej, wykończone okleiną
naturalną z lakierem wodnym odpornym na UV ocieplone

3. Sprzęt.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące
w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez
osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio
przeszkolone.

4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu
drogowego.

5. Wykonywanie robót.
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 5.
5.2 Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).
Obowiązkiem wykonawcy jest dokładny pomiar otworów,. Okna powinny posiadać odstęp od
ościeży murowanych po 15 –20 mm z każdej strony.
Kotwy do montażu okien – stalowe średnicy 10 mm l= 180 mm – kotwienie poprzez profil okienny ,
długość zakotwienia w murze min. 70 mm.
Sposób montażu winien być ustalony na podstawie wytycznych producenta stolarki. W
przypadku braku wytycznych kotwy montować po obwodzie na każdej krawędzi (pierwsze
mocowanie w odległości do 15 cm od krawędzi, maksymalny rozstaw kotew
70 cm).
Uszczelnienie styków z murem – pianka montażowa. Od zewnątrz uszczelnienie silikonem
dekarskim styków z ościeżami.
Ościeżnice drzwiowe mocować po zakończeniu robót tynkarskich. Środek ościeżnicy
pokrywać się musi z osią otworu drzwiowego. Po wypionowaniu ościeżnicy należy ją
zaklinować a następnie przymocować mechanicznie kotwami i uszczelnić pianką montażową
– rozstaw kotew mocujących wg instrukcji producenta.

6. Kontrola jakości robót.
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST).
6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac –
odchyłki i tolerancje.
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6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodność z dokumentacją projektową,
- jakość zastosowanych materiałów,
prawidłowość montażu.

7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt.
7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt.
8.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
dały wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową i SST,
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
ST B 00.00.00):
- profil,
- wkłady szybowe,
- okucia,
- nawiewniki,
- drzwi
prawidłowość montażu,
- kompletność wyposażenia,
sprawne działanie okuć,
- szczelność połączeń stolarki ze ścianą.
8.4 Odbiór.
Dopuszczalne odchylenia krawędzi okien i drzwi w poziomie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm
na całości,
Dopuszczalne odchylenia krawędzi okien i drzwi w pionie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na
całości,
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m,

9. Podstawa płatności.
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt.9

10. Przepisy związane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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10.3 Normy:
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

III. IZOLACJA CIEPLNA

1. Część ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji cieplnych budynku.
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót
opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w
ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.

2. Materiały.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt. 2.
2.2 Wymagania szczegółowe.
Izolacja termiczna ścian powyżej terenu
Do docieplenia zewnętrznego ścian należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom
aktualnych norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB.
Należy stosować materiały posiadające aprobatę techniczną na cały system docieplenia.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych.
- płyty styropianowe samogasnące, frezowane o gęstości objętościowej min. 15 kg/m3
(EPS 70 040 FASADA) zgodne z PN-EN 13163,
Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania:
- wymiary powierzchni nie więcej niż 60 x 120 cm,
- powierzchnie – szorstka po krojenia z bloków, płaska,
- krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, frezowane (połowa grubości),
- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji,
- stabilizacja wymiarów ±1,0%
- współ. przewodzenia ciepła < 0.040 w/mK
- łączniki do mocowania styropianu do podłoża (kołki PCV), wbijane, z talerzykami;
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głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić
min. 6 cm.
5. siatka z włókna szklanego:
- rodzaj splotu uniemożliwiający przesuwanie się oczek,
- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,
- wymiary: szerokość nie mniej niż 100 cm, długość nie mniej niż 50 m,
- wymiary oczek: nie mniej niż 3 mm,
- masa powierzchniowa nie mniej niż 145g/m2 ,
- strata prażenia w temperaturze 625oC – 10-25% masy,
- siła zrywająca nie mniej niż 1500N,
- wydłużenie względne przy sile 1500N – nie więcej niż 3,5 %
- zaprawa klejąca do styropianu – sucha mieszanka mieszana na budowie z wodą
- podkład tynkarski do siatki,
- tynk mineralny (faktura drobnego baranka, ziarno 2 mm),
7. farba silikatowa elewacyjna,
Izolacja termiczna ścian poniżej terenu (cokół)
Do docieplenia zewnętrznego ścian należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom
aktualnych norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB.
Należy stosować materiały posiadające aprobatę techniczną.
- Wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego samogasnące, frezowane o
gęstości objętościowej min. 30 kg/m3 Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe
wymagania:
- wymiary powierzchni nie więcej niż 60 x 120 cm,
- krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, frezowane (połowa grubości),
- stabilizacja wymiarów ±1,0%
- współ. przewodzenia ciepła < 0.040 w/mK
- nasiąkliwość wodą długotrwała < 0.8 %
- klej bitumiczny do przyklejenia płyt do zaizolowanej ściany pionowej
- siatka z włókna szklanego:
- rodzaj splotu uniemożliwiający przesuwanie się oczek,
- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,
- wymiary: szerokość nie mniej niż 100 cm, długość nie mniej niŜ 50 m,
- wymiary oczek: nie mniej niż 3 mm,
- masa powierzchniowa nie mniej niż 145g/m2 ,
- strata prażenia w temperaturze 625oC – 10-25% masy,
- siła zrywająca nie mniej niż 1500N,
- wydłużenie względne przy sile 1500N – nie więcej niż 3,5 %
- zaprawa klejąca do styropianu – sucha mieszanka mieszana na budowie z wodą
8. podkład tynkarski do siatki,
Izolacja termiczna dachu
- płyty styropianowe samogasnące, o gęstości objętościowej min. 20 kg/m3 (EPS 100
038 Podłoga/Dach) zgodne z PN-EN 13163, pokryte papą podkładową,
Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania:
- wymiary powierzchni nie więcej niż 100 x 100 cm,
- powierzchnie – szorstka po krojenia z bloków, płaska,
− krawędzie – ostre, bez wyszczerbów,
- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji,
- stabilizacja wymiarów ±1,0%
10. współ. przewodzenia ciepła < 0.040 w/mK
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Izolacja termiczna wdmuchiwana
9. granulat wełny mineralnej
stosować materiał o gęstości nie mniejszej niż 30kg/m3
Ocieplenie projektowane jest przez wdmuchnięcie w przestrzeń wentylowaną materiału
izolującego w proszku lub granulacie. Izolowanie wykonywać przez wycięcie otworów w
poszczególnych polach stropodachu i rozprowadzenie materiału podawanego agregatem z poziomu
terenu. W miejscach niedostępnych należy wywiercić otwory i wdmuchiwać materiał przez otwory.
10. Przewiduje się grubość warstwy materiału izolacyjnego 15cm.

3. Sprzęt.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące
w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez
osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio
przeszkolone.
3.3 Do w/w robót przewidziano zastosowanie rusztowania rurowego, wiertarki udarowe,
mieszadła, szczotki, młotki.

4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
4.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 5.
− Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).
Izolacja ścian zewnętrznych
WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Roboty należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5oC i nie wyższej niż 25oC.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie
nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeśli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej
0oC w ciągu 24h.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże, na którym będzie mocowany system dociepleniowy musi być uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników
powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią
nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą płyt izolacyjnych.
Wszystkie ściany należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją systemową.
Przy nierównościach podłoża do 10 mm należy zastosować szpachlówkę systemową lub
zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej. Przy nierównościach pomiędzy 10 –20
mm należy wykonać wyrównanie j.w. lecz w kilku warstwach. Przy nierównościach podłoża powyżej
20 mm należy zastosować wyrównanie przy pomocy płyt izolacyjnych odpowiedniej grubości.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego
należy stosować tzw. listwy cokołowe, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od
dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości płyt izolacyjnych
mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.
PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

Płyty styropianowe należy montować poziomo z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty
powinny dokładnie do siebie przylegać. Niedopuszczalne jest wypełnienie spoin zaprawą klejową.
Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju do płyt styropianowych.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością
wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W
przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy
stalowej pacy zębatej. Grubość warstwy klejącej nie powinna być większa niż10 mm. Łączna
powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna być nie mniejsza niż 40% powierzchni płyt.
Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową – po obwodzie pasek szerokości 3 cm
oraz placki o średnicy 10-12 cm.
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć
(dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a
masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na
powierzchni ścian jak i na narożnikach. Przy większych odchyłkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. Przed
nałożeniem siatki całą powierzchnię wyrównuje się poprzez przetarcie papierem ściernym.
KOŁKOWANIE STYROPIANU
Zaprojektowano mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilości 4 szt/m2. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany
powinna wynosić min. 6 cm.
Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub
wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż
o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury styropianu
PRACE DODATKOWE
Wykonać uszczelnienia styków płyt ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35
cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.
Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając aluminiowy
kątownik ochronny.
WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ
Warstwą zbrojoną stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopioną w niej siatka z włókna
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Warstwę zbrojoną wykonuje się nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt.
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania
płyt. Po przeszpachlowaniu powierzchni płyt zaprawą naciągamy tą samą zaprawę na ścianę pacą
zębatą. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności
od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim
nasłonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne
pasma siatki układać pionowo (od góry ściany) z zakładem szerokości min. 10cm, zaś na
narożnikach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej
metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!.
W pasie parteru ( wysokość 2.0 m od terenu) wykonać podwójną warstwę siatki zbrojonej – łączna
warstwa zaprawy i siatek winna wynosić min. 6 mm.
Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 3 dniach, można
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.
WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO
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Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy
pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od
4 do 6 godzin.
NAKŁADANIE TYNKÓW SZLACHETNYCH
Tynki mineralne są produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po
25kg. Przygotowanie materiału polega na wsypaniu całej zawartości worka do odmierzonej,
każdorazowo tej samej ilości wody (około 5-5,2l) i dokładnym wymieszaniu mieszadłem
wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiał jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach
i ponownym przemieszaniu. Czynności nakładania i fakturowania tynków mineralnych mogą być
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia,
silnego wiatru oraz deszczu.
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o
grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego, po przemieszaniu nadaje
się on do dalszego użycia.
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze
rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie
od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami
okrężnymi.
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową
datą produkcji.
NAKŁADANIE FARB SILIKATOWYCH
Na uprzednio zagruntowaną powierzchnie należy nanosić dwukrotnie warstwę gotowej farby
elewacyjnej – silikatowej wg projektu kolorystyki.
Farba silikatowa jest farbą produkowaną na bazie specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji
krzemoorganicznej. Zapewnia ona farbie bardzo dobre właściwości kryjące, oraz powoduje, że
pomalowana powierzchnia jest odporna na zabrudzenia. Tworzy powłokę matową, gładką,
doskonale oddającą fakturę malowanej powierzchni. Struktura powłoki wykonanej farbą silikatową
jest mikroporowata, dzięki czemu możliwy jest swobodny transport pary wodnej i oddawanie
wilgoci przez materiał, na którym farba została zastosowana.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare
powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoŜa należy dokładnie usunąć.
Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Niezależnie od
rodzaju podłoża należy je bezwzględnie zagruntować środkiem silikatowym gruntującym.
PRZYGOTOWANIE FARBY
Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie
wymieszać celem wyrównania konsystencji, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. Do
pierwszego malowania można dodać maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pojemności
200 ml na opakowanie 10 litrów farby). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej
malowanej powierzchni.
SPOSÓB UŻYCIA
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby.
Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, nie wcześniej niż przed upływem 6
godzin po gruntowaniu podłoża, Farbę należy nakładać jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności
od chłonności i struktury podłoża. Drugą warstwę należy nakładać poprzecznie do pierwszej po min.
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6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w
narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów
itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując
technologię “mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię należy chronić,
zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem,
działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie od podłoża,
temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 30 minut. Wyprawy tynkarskie można
malować po całkowitym wyschnięciu nie wcześniej niż:
10. dla tynków mineralnych - przed upływem 2-4 tygodni,
Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.
Izolacja połaci dachowej
Przyklejenie do połaci przy pomocy kleju bitumicznego na zimno płyt styropianowych
oklejonych jedną warstwą papy asfaltowej gr.18cm
Klej nanosić pasmami szerokości 4 cm, równolegle, w odstępach co około 20 cm. Płyty winny ściśle
przylegać do siebie, arkusze papy wierzchniej muszą na siebie zachodzić. Zakłady zgodne z
kierunkiem spadku. Poszczególne rzędy płyt układać z mijaniem spoin.

6. Kontrola jakości robót.
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST).
6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac – odchyłki i
tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodność z dokumentacją projektową,
- jakość zastosowanych materiałów,
4. prawidłowość montażu.

7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.

6. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt.
8.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
dały wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową i SST,
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów,

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

- prawidłowość montażu,
- odchylenia powierzchni.
8.4 Odbiór.
Pęcherze na powierzchni tynku są niedopuszczalne jak również większa liczba skoncentrowanych
rys, pęknięć. Nieregularności nie powinny rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu.
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: nie większe niż 2 mm i w liczbie
nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 1.5 mm na 1m i ogółem
nie więcej niż 5 mm na całej wysokości ściany.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem
nie więcej niż 3 mm na całej długości ściany.
Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: powierzchni i
krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm na 1m.
Powłoka malarska – jednolita barwa i połysk, bez prześwitów, plam i odprysków. Brak śladów
pędzla, łuszczenia się i odstawania od podłoża.

9. Podstawa płatności.
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 9.

10. Przepisy związane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków – instrukcja ITB nr
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IV. TYNKI
1. Część ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
tynkarskich na przedmiotowym zadaniu.
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót
opisanych w pkt. 1.1.
- Tynki systemowe

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w
ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.
2. Materiały.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt. 2.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
2.2.Siatka ( Aprobata Techniczna ITB AT-15-3514/99)
Siatkę zatapiać za pomocą zaprawy systemowej przewidzianej do tego celu
− 3.Tynki
Tynki wykonywać z mieszanek gotowych mieszanek do użycia po dolaniu wody.

3. Sprzęt.
6. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w
budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone.
7. Rodzaj sprzętu: dowolny.
4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
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4.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 5.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej ni\ż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur”.
b) 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.
5. Zatapianie siatki.
Przed przystąpieniem do zatapiania siatki należy sprawdzić stan powierzchni płyt
styropianowych. Uzupełnić ewentualne nierówności zaszpachlować wgłębienia powstałe w
miejscach montażu łączników i przyciąć pasy siatki. Przygotować zaprawę i za pomocą pacy ze
stali nierdzewnej nanieść zaprawę na powierzchnię płyt ciągłą warstwą grubości 3do 4mm.
Przyłożyć siatkę do warstwy zaprawy i zatapiać za pomocą tej samej pacy ruchami wzdłuż
włókien od środka pasa siatki ku brzegom.
Siatka musi być dokładnie zatopiona tak, aby na powierzchni był widoczny jej kolor.
Siatkę należy układać na zakładkę minimum 60mm. Narożniki zaleca się zabezpieczyć listwami
kątowymi. Na narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy zakładać na każdą ze
ścian na szerokość ok.20cm. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych wyprawę należy
osłonić.
Nakładanie wyprawy elewacyjnej
Do nakładania wyprawy elewacyjnej można przystąpić po całkowitym związaniu uprzednio
nałożonej warstwy, nie wcześniej jednak niż po 24 h od zatopienia siatki.
Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej, należy sprawdzić czy warstwa bazowa
jest sucha, równa i dobrze związana. Nierówności należy przeszlifować.
Powierzchnię zagruntować emulsją gruntującą.
Wyprawy elewacyjne powinny być nanoszone ciągłą warstwą, aż do naturalnych przerw
takich jak dylatacje, narożniki budynku.
Rusztowania powinny być odsunięte na odległość nie mniejszą niż 0,45m, aby umożliwić
równomierne nakładanie zaprawy. Zaprawę tynkarską przygotować według instrukcji producenta.
Nakładać na powierzchnię ściany za pomocą dużej czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubość
największego ziarna, a w przypadku tynku gładkiego warstwę ok. 2mm.Drobne nierówności mogą
być szlifowane.
Gotową wyprawę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem do momentu całkowitego
wyschnięcia i zakończenia obróbek blacharskich oraz uszczelnień.
6. Kontrola jakości robót.
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST).
6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac –
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odchyłki i tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodność z dokumentacją projektową,
- jakość zastosowanych materiałów,
prawidłowość montażu,
− szczelność połaci , połączeń, obróbek, estetyka
7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt.
7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.
8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt.
8.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
dały wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową i SST,
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg 6.7ST B00.00.00):
- prawidłowość montażu,
- estetyka.
8.4 Odbiór.
8.4.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.4.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2
m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie większe ni 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
8.4.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
8.4.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4.
9. Podstawa płatności.
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9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 9.
10. Przepisy związane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
10.3 Normy:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

V. ROBOTY MALARSKIE

1. Część ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich.
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót
opisanych w pkt. 1.1.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt. 2.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby silikonowe
6. wydajność do 10m3 z 1litra
7. czas schnięcia 24 h
3. Sprzęt.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
− Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w
budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone.
4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
− Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu
drogowego.
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5. Wykonywanie robót.
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 5.
5.2 Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni
nie
może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
7. usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.2. Przy malowaniu farbami silikonowymi do gruntowania stosować farbę tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:10
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki z farb silikonowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

6. Kontrola jakości robót.
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST).
6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac –
odchyłki i tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
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- zgodność z dokumentacją projektową,
- jakość zastosowanych materiałów.
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– sprawdzenie

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
dały wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową i SST,
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
ST B 00.00.00):
8.

8.4 Odbiór.
Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże
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powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości
wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa płatności.
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 9.
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót.
9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

10. Przepisy związane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
10. Normy:
11.
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VI. ROBOTY POKRYWCZE
−

Część ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
pokrywczych na przedmiotowym zadaniu..
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót
opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.
2. Materiały.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt. 2.
- papa termozgrzewalna (podkład) :
- modyfikowana SBS – zawartość 3000 g/m2, profilowana
- włóknina poliestrowa,
- gramatura osnowy min. 250 g/m2,
- grubość min. 4,6 mm,
- grubość powłoki nad osnową: 2.0 mm
- całkowita grubość powłoki asfaltowej: 3.8 mm
- siła zrywająca (N/5m): min. 1100/800,
- wydłużenie przy zerwaniu (%): min. 50
- kolor: czarny,
- papa termozgrzewalna (wierzchniego krycia):
- modyfikowana SBS – zawartość 3000 g/m2, profilowana
- włóknina poliestrowa,
- gramatura osnowy min. 250 g/m2,
- grubość min. 5.2 mm,
8. grubość powłoki nad osnową: 2.4 mm
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- całkowita grubość powłoki asfaltowej: 4,2 mm
- siła zrywająca (N/5m): min. 1100/800
- wydłużenie przy zerwaniu (%): min. 50
− kolor: czerwony,
- blacha stalowa ocynkowana powlekana na obróbki, rynny, rury spustowe:
- materiał: stal ocynkowana obustronnie
- grubość stali: 0.5 mm, 0.6 mm (rynny i rury spustowe)
- powłoka zewnętrzna: poliester matowy 25 μm,
- powłoka wewnętrzna: farba gruntująca ze spodnią powłoką ochronną.
8. łączniki – wkręty systemowe blacha – blacha z podkładką EPDM.
3. Sprzęt.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w
budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone.
3.3 Rodzaj sprzętu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki kątowe, piły, mieszadła, palniki.
4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt.
4.
4.2.Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu
drogowego.
5. Wykonywanie robót.
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 5.
5.2 Zakres robót opisany jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki). Pokrycie dachowe
obejmuje:
Docieplenie i pokrycie płaskich dachów:
- montaż wzdłuż okapu impregnowanych belek 8 x 20 cm, mocowanych kołkami 8
mm l=100 mm do konstrukcji stropu poprzez płaskowniki ocynkowane 40 x 4 mm
l = 440 mm co 50 cm ,
- przyklejenie do połaci przy pomocy kleju bitumicznego na zimno płyt
styropianowych FS20 gr. 20 cm oklejonych papą. Klej nanosić pasmami szerokości
4 cm, równolegle, w odstępach co około 20 cm. Płyty winny ściśle przylegać do
siebie, arkusze papy wierzchniej muszą na siebie zachodzić. Zakłady zgodne z
kierunkiem spadku. Poszczególne rzędy płyt układać z mijaniem spoin,
- pokrycie połaci dachowej papą termozgrzewalną dwukrotnie (podkład +
wierzchniego krycia). Papę zgrzewać w temperaturze otoczenia powyżej 0oC. Nie
należy prowadzić robót na mokrej powierzchni, podczas opadów i silnego wiatru.
Papę układać pasami równolegle do okapu z mijaniem spoin warstwy spodniej
(poprzecznych i podłużnych). Przed ułożeniem papę należy rozwinąć na miejscu,
przymierzyć i zwinąć jej oba końce. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej
pasie papy należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia
posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm). Operacja zgrzewania papy polega
na rozgrzaniu palnikiem podłoża aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik cofa się
przed rozwijaną rolką. Miara zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0.5
– 1.0 cm na całej długości zgrzewu. Brak wypływu świadczy o złym zgrzewie.
Arkusze łączy się na zakłady: podłużny 10 cm, poprzeczny 12-15 cm
Na stykach ze ścianami i kominami stosować kliny styropianowe laminowane papą
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100 x 100 mm. Papę wierzchnią wywinąć na całą wysokość ścian attykowych. N a
kominach papa 10 cm powyżej klina – styk zabezpieczony listwą aluminiową na
kołki rozporowe co 30 cm + silikon dekarski.
Obróbki blacharskie:
- montaż obróbek blacharskich:
obróbka ścian attykowych: blacha stalowa ocynkowana powlekana 0.50 mm z
powłoką z poliestru matowego, spadek na zewnątrz 6 – 10%,
- montaż nowych obróbek blacharskich – parapety zewnętrzne: blacha stalowa
ocynkowana powlekana 0.50 mm z powłoką z poliestru matowego, spadek na
zewnątrz 6 – 10%, występ poza mur wykończony – 4 cm, w oknach parteru
stosować zaślepki PCV na końcach obróbek okiennych.
6. Kontrola jakości robót.
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystąpieniemdo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST).
6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieŜąco kontroluje jakość prac –
odchyłki i tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodność z dokumentacją projektową,
- jakość zastosowanych materiałów,
- prawidłowość montażu,
- szczelność połaci , połączeń, obróbek.
- estetyka dachu,
9. właściwe połączenia, zgrzewy i spadki.
9. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.
8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 dały wynik pozytywny.
Ostateczny odbiór po deszczu
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową i SST,
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
ST B 00.00.00):
- prawidłowość montażu,
- estetyka połączeń.
- szczelność połaci i obróbek, rynien i rur.
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8.4 Odbiór.
Niedopuszczalne przecieki i nieszczelności.
9. Podstawa płatności.
9. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 9.
10. Przepisy związane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
10.3 Normy:
PN-EN 13707:2006 Produkty papowe
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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VII.ROBOTY REMONTOWE
9.

Część ogólna.

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót przygotowawczych na przedmiotowym zadaniu.
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu
robót opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.
−

Materiały
2.1.Daszki systemowe z poliwęglanu.
2.2.Płyty chodnikowe 30x30cm
2.3.Posadzka lastricowa na istniejących schodach

3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 3.
3.2.Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania
obowiązujące w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt
podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt
winny być odpowiednio przeszkolone.
− Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
9. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 4.
− Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
10. Wykonanie robót
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5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót remontowych należy:
11. zdemontować istniejące daszki nad wejściami,
12. rozebrać istniejącą opaskę betonową
5.2. Roboty remontowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
Nowe daszki systemowe z poliwęglanu montować przeznaczonymi do tego celu śrubami.
Opaskę wokół budynku wykonać z betonowych płytek chodnikowych o wymiarach 30x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej.
Remont istniejących schodów do mieszkania wykonać poprzez uzupełnienie brakujących tynków
cementowych i posadzki z lastriko.

10. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00
Wymagania ogólne pkt. 6.

9. Obmiar robót
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach
nakładów rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.
11. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00
Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik pozytywny.

11. Podstawa płatności

9.1.Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00
Wymagania ogólne pkt. 9.
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