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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST
WYMAGANIA OGÓLNE
Kod CPV 45212225-9
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania :
Zamawiający i zarządzający realizacją umowy :
Powiat Włocławski
87-800 Włocławek, ul. Cyganka 28
Inwestycja dotyczy termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowiczkach.
Obiekt znajduje się w Wilkowiczkach 25, Gmina Choceń, na działce nr 6/14, która jest własnością
Powiatu Włocławskiego.
Zakres projektu i przedstawionych w nim prac budowlanych obejmuje główny zespół budynków
oraz 2 budynki sąsiednie – promortę (kostnicę) oraz agregatownię.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) dla robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość Użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury -- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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c) Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.10.urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13.pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. 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.
1.4.15.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący
w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.4.17.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19.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.
1.4.20.organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).
1.4.21.obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22.opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
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1.4.23.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.
1.4.24.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.
1.4.25. 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.
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27.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.
1.4.28.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie dokumentacją
projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
1.4.29.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.
1.4.30.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.
1.4.31.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32.rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robót budowlanych.
1.4.33.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.
1.4.34.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.35.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, przekaże dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
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 ma zawierać opis, 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
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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 kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
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 porozumieniu z Projektantem.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, dokumentację należy zweryfikować w
porozumieniu z Projektantem.
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, 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 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.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy 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, ukopów 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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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, póz.
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.
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 ST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 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, ukopów 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.
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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 nie przyjęciem 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
określonymi w dokumentacji projektowej, ST 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 ST 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,
niemoże 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, ST 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 ROBOT
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.
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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.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
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.
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, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 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 Zamawiający.
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 będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 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.
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
Wykonawca będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor 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 i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
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.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których 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
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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,
• 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.
[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 z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) 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
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
STWiOR - str. 11

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBOT
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),
d) 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.
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
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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, komisja
oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
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. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny 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 cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Ustawy i rozporządzenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie.
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z późniejszymi zmianami).
6. Warunki Ogólne i Szczegółowe Przetargu
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poż – jedn. tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229
11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz.
zmianami.
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz.
zmian.
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.1650)
14. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
15. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
16. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.
17. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
18. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
19. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
20. Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-1
Roboty przygotowawcze
Kod CPV- 45100000-8
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu
budowy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: koordynacja robót budowlanych na
placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, wyposażenie placu budowy w
instalacje, składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w OST
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją
projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy.
3. SPRZĘT
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z
zakresem tego rodzaju robót.
4. TRANSPORT
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Koordynacja robót na placu budowy
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych
Koordynacja wykonywania robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna
być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji
obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od
przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z
bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. Ogólny
harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych
rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania
robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w
odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu
szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych
a)Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla
każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe.
b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być;
• usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, trwałe i
zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz
nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych
• wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia
punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia
punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy,
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• naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy
c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej
granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość
oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy.
d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do
użytkowani, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający
korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:
ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na
placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót;
ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a
jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m;
wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy
dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym
zamykaniem się; wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urządzenia;
w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa należy usunąć je lub zabezpieczyć po
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad
nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; w razie istnienia napowietrznych
przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we
właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;
założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami
straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w
trakcie wykonywania robót);
zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy
robotach;
zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;
wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń
oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami;
na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży,
umywalnię i ustępy;
pomieszczenia wymienione w punkcie powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno sanitarnych na budowie; przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np.
materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały,
urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot.
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy
Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano
- montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową
umocowaną do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5
m; w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z
ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i
wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia
itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz
bezpieczeństwa mienia i pracy; zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych
elementów drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z
tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; w ogrodzeniu placu budowy
należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniem
zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się.
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5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną
nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności
ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%; drogi tymczasowe na
placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót; drogi w obrębie placu budowy
mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych.
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogólne:
budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.; w zależności od przeznaczenia
budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników
zatrudnionych na danej budowie; budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich
elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub
barakowozów; budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz
spełniać określone wymagania użytkowe; budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już
użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan
techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.
Rodzaje obiektów tymczasowych
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie
zestawów pomieszczeń stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2
kondygnacjach; barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych),
stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria
polowe, szatnie, magazyny polowe itp.
Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu
budowy z nich korzystającego, a w szczególności:
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m powierzchni użytkowej na 1 pracownika
Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty
sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej;
w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody.
Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w
sposób następujący:
b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika)
w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m
c) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
męskie 0,25 - 0,40 m
kobiece 0,40 - 1,00 m
d) natryski:
1 natrysk na 25 osób
e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać:
1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic,
1 m rynny pisuarowej na 50 robotników,
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać
wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Na 1
pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m powierzchni użytkowej. Obiekty
ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i przystosowane
do swego przeznaczenia.
Magazyny - materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach
ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia
magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu
magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na
półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu.
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów
lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie
powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu
dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na
budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu.
Obiekty technologiczne na placu budowy - do podstawowych obiektów technologicznych na placu
budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.
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Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót
zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.
Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub
wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji.
Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji
czy usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane
poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można
projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone
bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego
zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i
betonów, powinny być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję.
Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przy
obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. Każdy obiekt
technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną,
wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5.2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:
wielkości placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych,
sprzętu z napędem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach,
miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. Urządzenia
elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami.
Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny
być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. Przy oświetlaniu
placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących zasad:
miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji
inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami, punkty
świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania tablic i
znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, żurawie, maszty i inne wysokie
konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie sygnalizacyjne koloru
czerwonego, które należy zapalać o zmroku.
Instalacje wodociągowe
a)Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi
na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości
niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.
b)W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, należy
wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.
c)Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w przypadku
braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy określać wg
wartości podanych w tabl. 1
Instalacje teletechniczne
5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy
a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się
następującymi zasadami:
• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości
miejsca ich wbudowania,
• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na
placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych
(np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych
(wiaty - np. stolarka budowlana),
• powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów.
b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu
magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów
atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej
temperatury.
c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu
przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych
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d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane do
rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, w
przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub
robót.
e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie
materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu
lub magazynu.
g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się,
stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie,
wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków.
h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składowaćna placu budowy w sposób
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości),
spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi
(np. zmieszanie, uszkodzenie).
i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione.
j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.
k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie
nie powinna być większa niż 10.
l) Układanie średnio i wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych powinno być dokonywane
w sposób określony przez producenta.
m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być
dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości składowanych
materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków
położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień
zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów.
5.4 Zakres robót do wykonania
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy:
- zabezpieczenie terenu budowy w szczególności przed dostępem dzieci.
- wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość
robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i
zasad sztuki budowlanej.
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW
6.1. Odbiór materiałów w magazynie
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i
jakościowym.
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany:
• przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy,
• w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).
c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez:
• policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie stwierdzonych
ilości z treścią odpowiednich dokumentów,
• sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z
danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać
pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje.
e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze,
odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, której dany
magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób.
f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na:
sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów
(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do
przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić
organoleptycznie), porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i określeniu jakości
odbieranych materiałów.
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g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym
powinny być ewentualne wady i braki.
h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego
pobrania go do celów produkcyjnych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-02
Roboty rozbiórkowe
kod CPV 45110000-1
I. Wstęp.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zadania.
3. Zakres robót objętych ST.
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku.
Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Rozebranie pokrycia z blachy i konstrukcji dachów.
II. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
Warunki ogólne.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające.
b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z
dokumentacją. ST, i poleceniami inspektora nadzoru
1. Przepisy szczegółowe.
a) Roboty prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu i Materiałów
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) i innych obowiązujących
przepisów w tym zakresie.
b) Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy
używać:
młoty ręczne, Łomy, Łapki, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące
konstrukcje;
gruz i pozostałości po rozbiórce usuwać ręcznie
poszczególnych elementy wyposażenia dachu jak wentylatory dachowe i kominy stalowe
zabezpieczyć do ponownej zabudowy
2. Wykonanie robót.
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji
istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszcza się palenia
usuwanych odpadów. Odpady i gruz winny być złożone w jednym miejscu i pryzmowane. Papa z
rozbiórki winna być poddana utylizacji, wykonanej przez jednostkę posiadająca odpowiednie
zezwolenia w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest okazać dokument na żądanie inspektora
nadzoru robót, potwierdzający przekazanie papy po rozbiórce do utylizacji.
Organizację robót rozbiórkowych należy tak prowadzić, by zapobiec ewentualnemu zalaniu
pomieszczeń w budynku podczas wystąpienia opadów deszczu. Dach na bieżąco zabezpieczać
przed opadami deszczu.
3. Odbiór robót:
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót.
4. Przepisy związane:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II.
- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-03
Roboty termomodernizacyjne ścian zewnętrznych
kod CPV 45321000-3
kod CPV 45324000-4
kod CPV 45443000-4
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych dociepleniem ścian zewnętrznych budynku w związku z termomodernizacją.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST.
Zakres robót obejmuje:
przygotowanie podłoża,
montaż izolacji termicznej,
montaż listew narożnych
wykonanie warstwy zbrojącej,
wykonanie wyprawy tynkarskiej,
wykonanie powłoki malarskiej.
2. Wymagania ogólne
2.1 Materiały
Bezspoinowy system docieplenia ścian zewnętrznych składa się z następujących materiałów:
płyny czyszczące elewację o parametrach nie gorszych niż środek do czyszczenia elewacji
firmy Weber PC 241,
preparat gruntujący, wzmacniający podłoże, mrozoodporny, wodoodporny, paroprzepuszczalny,
odporny na alkaliczne zanieczyszczenie powietrza,
zaprawa klejowa do przyklejania styropianu i do szpachlowania siatki,
płyn gruntujący pod tynk,
tynk cienkowarstwowy akrylowy „baranek” średnioziarnisty granulacja 2,0 mm. - kolory w
uzgodnieniu z inwestorem
tynk mozaikowy dekoracyjny kolory w uzgodnieniu z inwestorem
Materiałami uzupełniającymi systemu są:
listwy cokołowe,
listwy narożne z siatką,
siatka z włókna szklanego
listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
kołki do mocowania płyt izolacji termicznej.
2.2 Izolacja termiczna.
Izolacje termiczną budynku warsztatowego stanowi :
dla ścian - styropian – EPS gr. 15 cm,
dla ościeży - styropian – EPS gr. 3 cm,
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji ITB nr 334/2002:
Bezspoinowy system ocieplania Ścian zewnętrznych budynków, ITB, Warszawa 2002.
2.3 Sprzęt.
Przy wykonywaniu izolacji należy stosować typowe narzędzia budowlane używane przy
wykonywaniu tynków tradycyjnych i gładzi gipsowych :
szczotki z włosia i szczotki druciane do mycia elewacji,
kielnie trapezowe i sztukatorskie do nakładania zaprawy klejowej na płyty izolacji termicznej,
pace zębate (10-12 mm) i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i tynku,
pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
długie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych płyt styropianowych,
młotki murarskie,
pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,
pędzle, wałki i kratki malarskie, miary, taśmy i poziomice
Do mocowania mechanicznego płyt termoizolacyjnych można stosować następujące
elektronarzędzia:
STWiOR - str. 22

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach
wiertarki z udarem do wykonywania otworów w betonie i cegle pełnej,
wiertarki bez udaru do wykonywania otworów w materiałach porowatych,
osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie należy rozrabiać za pomocą:
wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem,
mieszarki,
betoniarki o poj. 150 dm3
2.4 Transport
Samochód dostawczy, transport ręczny.
3. Wykonanie robót
Kolejność robót przy wykonywaniu izolacji termicznej Ścian zewnętrznych systemem BSO wygląda
następująco:
przygotowanie podłoża (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach robót przygotowawczych
przed przystąpieniem do docieplenia Ścian dokonać przeglądu ich stanu. Podłoże powinno
spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki klejowej. Fragmenty
luźnego tynku należy usunąć i uzupełnić zaprawą tynkarską. Nierówności większe niż 10 mm. (na
Łacie długości 2 m.) również należy wypełnić zaprawą tynkarską. Powierzchnię Ścian
przed montażem docieplenia należy oczyścić mechanicznie i zagruntować Środkiem gruntującym;
przyklejenie płyt styropianowych - na sprawdzone i zagruntowane podłoże należy nałożyć
masę klejową i umocować płyty styropianowe. Płyty styropianowe należy przyklejać od dołu
do góry w mijankę. Pod pierwszą warstwą płyt należy zamontować listwę cokołową. Szpary
szersze niż 2 mm. należy wypełnić wstawkami ze styropianu, a mniejsze można wypełnić
pianką poliuretanową. Nie wolno wypełniać szczelin klejem do styropianu ze względu na możliwość
powstania mostków termicznych.
dodatkowe mocowanie mechaniczne płyt styropianowych - wykonać po 3 dniach od przyklejenia
płyt styropianowych Łącznikami rozporowymi ø 10 mm. z poszerzonym kołnierzem do
Ścian, według schematu w załączeniu. Kołnierze kołków nie mogą wystawać ponad powierzchnię
styropianu. Połączenia płyt w narożnikach i przy ościeżach wykonać zgodnie z załączonymi
szkicami;
zamocowanie siatki z włókna szklanego - powierzchnię styropianu należy pokryć warstwą
kleju na szerokości ok. 1 m., a następnie zatopić w Świeżej warstwie zaprawy siatkę z włókna
szklanego. Nadmiar kleju wygładzić przy pomocy pacy metalowej. Siatkę montować na zakłady
min. 10 cm. Schemat mocowania siatki załączony jest do projektu. We wszystkich narożach należy
przykleić narożniki aluminiowe. Szkic w załączeniu. W narożach otworów należy stosować
dodatkowe pasy siatki według załączonego szkicu;
wykonanie podkładu tynkarskiego - po związaniu zaprawy klejącej mocującej siatkę – po około 3
dniach od zakończenia jej klejenia należy zagruntować podłoże pod wykonanie tynku
cienkowarstwowego;
wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego - po zagruntowaniu należy nałożyć
zewnętrzną warstwę tynku mineralnego Średnioziarnistego o grubości 2 mm i fakturze „baranka”
Przy układaniu tynku należy dokładnie stosować się do fabrycznej instrukcji producenta.
Zalecenia wykonawcze oparte są na wytycznych określonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i
wytycznych producentów systemów termoizolacyjnych.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy . Do wykonania
ocieplenia można używać tylko i wyłącznie materiałów posiadających certyfikat lub deklarację
zgodności z aprobatą techniczną wybranego systemu termorenowacyjnego. Niedopuszczalne jest
stosowanie elementów składowych z różnych systemów termorenowacyjnego.
Robót termoizolacyjnych nie należy wykonywać przy następujących warunkach atmosferycznych :
temperatura powietrza poniżej +5oC i powyżej +25 oC;
występują opady atmosferyczne;
Ściana jest silnie nasłoneczniona;
występuje silny wiatr;
zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu najbliższych 24h.
Kolejność wykonywanych czynności musi być zgodna z systemową instrukcją zastosowania
przyjętych materiałów.
4. Kontrola jakości
Ocena jakości robót elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badać i porównaniu ich wyników z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w odpowiednich normach i instrukcjach
wykonania i odbioru robót.
Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. W
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przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych poszczególnym asortymentom robót nie
będzie spełnione, należy uznać, Że dany asortyment nie został wykonany prawidłowo i należy
wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole z
badań kontrolnych należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia
do zgodności z wymaganiami.
Dokonując oceny jakości robót elewacyjnych w systemie BSO należy uwzględnić wszystkie
wymagania stawiane bezspoinowym systemom termoizolacji Ścian zewnętrznych określone
w Instrukcji ITB Nr 334/2002.
Ogólne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO:
zgodność z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
przestrzeganie ogólnych zasad wykonywania robót termoizolacyjnych.
Szczegółowe wymagania stawiane fakturze zewnętrznej:
dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawędzi tynkowanych – wg tabeli
widoczne miejscowe nierówności tynków – niedopuszczalne,
pęknięcia na powierzchni tynków – niedopuszczalne,
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża - niedopuszczalne,
trwałe Ślady zacieków na powierzchni tynku - niedopuszczalne
odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża
– niedopuszczalne.
5. Jednostka obmiaru.
[m2] – powierzchnia ocieplenia,
[m] – listwy narożne i cokołowe,
[szt] – Łączniki do mocowania termoizolacji, kratki wentylacyjne.
6. Odbiór robót.
Podstawą do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badań kontrolnych prowadzonych
na zasadach określonych w warunkach ogólnych ST.
Odbiór częściowy należy przeprowadzić w następujących fazach wykonania robót:
po dostarczeniu materiałów na budowę,
po przygotowaniu podłoża pod ocieplenie,
po wykonaniu warstwy ocieplającej,
po wykonaniu warstwy zbrojonej,
po wykonaniu faktury zewnętrznej.
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych.
Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub Świadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór przygotowanego podłoża pod termoizolację powinien obejmować:
sprawdzenie spadków,
sprawdzenie równości podłoża,
sprawdzenie wilgotności podłoża.
Odbiór wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmować:
sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym,
sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej
wartości współczynnika przenikania ciepła U przegrody,
sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,
sprawdzenie, czy płyty styropianowe nie stykają się z materiałami zawierającymi w swym
składzie substancji rozpuszczających polistyren.
Odbiór warstwy zbrojonej powinien obejmować:
sprawdzenie grubości warstwy kleju,
sprawdzenie ciągłości i wymaganych zakładów tkaniny zbrojącej,
sprawdzenie równości powierzchni.
Odbiór faktury zewnętrznej powinien obejmować:
sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek powierzchni i krawędzi,
sprawdzenie równości powierzchni,
sprawdzenie jednolitości faktury,
sprawdzenie jednolitości koloru,
sprawdzenie zgodności kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.
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Poszczególne fazy robót powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Po
zakończeniu całości robót dociepleniowych Łącznie z obróbkami blacharskimi, należy dokonać
końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru robót.
7. Podstawa płatności.
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST.
9. Przepisy związane
Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania Ścian zewnętrznych budynków,
ITB, Warszawa 2002.
Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: Roboty
wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, Warszawa
2003.
Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-04
Roboty w zakresie wykonywania robót dekarskich w tym:
- pokrycia dachowe
- ocieplenie dachu w technologii styropapy
Kod CPV 45262300 - 4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynków DPS.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie izolacji i pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
- wykonanie izolacji poziomej powierzchni dachu – warstwa papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej;
wykonanie izolacji cieplnej stropodachów ze styropapy;
- wykonanie izolacji poziomej dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na dachach
ocieplonych styropapą;
- wykonanie obróbek blacharskich;
1.3. Określenia podstawowe
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku - w przypadku stropodachu przez strop
ostatniej kondygnacji w okresie zimowym.
W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu
się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,
aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie
w
zakresie termomodernizacji.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową wykonawczą, SST, przedmiarem inwestorskim robót
i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru).
2. Materiały
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczających do stosowania w budownictwie:
W szczególności powinny odznaczać się:
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (A),
- małą gęstością objętościową (kg/m3),
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania,
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,
- odpornością na wpływy biologiczne,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- odpornością ogniową,
2.1. Styropapa – izolacja termiczna
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o
gęstości min. 25 kg/m3.
2.1.1. Wymagania szczegółowe
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Dostarczanie i składowanie styropapy powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w
tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie
styropapy powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób
budowlany oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena
zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską
aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany oznakowany
znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego upoważniony przedstawiciel,
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydal
na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą
wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta zgodności
wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
2.1.2. Materiały podstawowe
Do materiałów podstawowych zaliczamy płyty styropapy jednostronnie laminowane papą
spełniające wymagania zawarte w określonych warunkach w aprobatach technicznych
dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości.
2.1.3. Materiały pomocnicze
Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów zalicza
się:
- elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy
kominkiem a krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi
łączącej kształtkę z papy z istniejącym pokryciem dachu;
- gaz propan-butan w butli do przyklejania do podłoża kształtek z papy termozgrzewalnej,
- izokliny ze styropapy kształtujące powierzchnię pod papę wywijana na mury itp.
elementy wystające ponad połać dachu,
- materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe
wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych
wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu technicznotechnologicznego w budownictwie.
2.2. Materiały bitumiczne
2.2.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca;
Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym
zastosowaniu, nie zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i
wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta
bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać ją do
normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Działa jako plastyfikator,
uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność
zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię.
Dane techniczne:
- baza emulsja bitumiczna,
- rozpuszczalnik nie występuje,
- barwa czarna, brunatna,
- konsystencja ciekła,
- gęstość ok. 1,0 kg/dm3,
- sposób nanoszenia pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką
dekarską, wałkiem, natrysk,
- zużycie w zależności od sposobu zastosowania,
- sucha pozostałość ok. 60%,
- czas schnięcia zależnie od temperatury i zastosowania,
- zakres temperatur podczas stosowania od +4°C,
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µH2O=ok. 800
- rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda;
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Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na
betonie, tynku, murze, stali materiałach włóknisto-cementowych, jako warstwa
uszczelniająca fundamentów na obszarach występowania wód agresywnych oraz
zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca.
2.2.2. Bitumiczna masa powłokowa
Bitumiczna masa powłokowa jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą
uszczelniającą, nie zawierającą rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego
uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i
wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne.
Dane techniczne:
- rodzaj 2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)
- skład: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze,
- rozpuszczalniki brak,
- konsystencja po wymieszaniu: pasta,
- kolor czarny,
- gęstość gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3,
- czas możliwej obróbki w temp. +20°C 1 do 2 godzin,
- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C,
- temperatura materiału w trakcie stosowania +3°C do + 30°C,
- zużycie 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą,
- sposób nakładania - gładka kielnia,
- czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności wzgl. powietrza ok. 3 dni,
- sucha pozostałość ok. 90% objętości,
- grubość nakładanej warstwy 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm
przeschniętej powłoki,
- środek czyszczący w stanie świeżym: woda,
Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania w
pomieszczeniach mokrych
i wilgotnych, na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła
ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu,
wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub
powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt polistyrenowych, płyt
styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty ochronne i drenujące.
Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia i przesączającej się i o niewielkim naporze oraz wodzie użytkowej, które wywierają ewentualnie
jedynie niewielkie parcie hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co najmniej 2
procesach roboczych. Minimalna grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co
najmniej 3 mm. Na krawędziach i wyobleniach należy przed ostatnim procesem roboczym
zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu.
2.2.3. Papy termozgrzewalne nawierzchniowe i podkładowe typu SBS – gr. 5,2 mm;
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest
wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego można
je
układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych
stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa.
Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo
dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym
do
wykonywania
hydroizolacji.
Zakres
stosowania
pap
zgrzewalnych
jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice
dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych,
zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a
mianowicie:
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- dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do
przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
- wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości
pozostałym elementom.
2.2.3.1 Akcesoria do pokryć z pap.
2.2.3.1.1. Listwa dociskowa.
Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap;
Zastosowanie:
listwy dociskowe przy wywinięciach pap;
2.2.3.1.2. Klin narożnikowy (B.08.AKP.002)
klin narożnikowy 50x50mm - pod papę, systemowy;
Zastosowanie:
przy załamaniach pap;
3. Transport
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek,
transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) powinny
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
przez producentów tych materiałów.
3.1. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki
pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane
w jednej warstwie, w
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap
mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być
dostarczona odbiorcom w języku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.
Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę
bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w
pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
3.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
4. Sprzęt techniczny i bhp
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego
sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
- palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
- mały palnik do obróbek dekarskich,
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- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania
dużych powierzchni),
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- nóż do cięcia papy,
- wałek dociskowy z silikonową rolką,
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygięta).
- wiertarka udarowa,
- młotek udarowy,
- przewody elektryczne 230 V i 230/380 V ,
- ubrania ochronne i robocze,
- maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe,
- kaski ochronne (hełmy BHP),
- pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa
o grubości minimum 20 mm,
- rękawice.
5. Wykonanie robót – dotyczy technologii układania pap zgrzewalnych:
5.1. Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki
zaprawy, nadlewki betonu należy oczyścić z gruzu.
Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni
za
pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą
cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone,
nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) a naroża odpowiednio
zaokrąglić.
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy
cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się
do podłoża.
5.2. Izolacje z emulsji.
5.2.1. Gruntowanie podłoża
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie
emulsji wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych
powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak
dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy
ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w
przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie. W
zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw
zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać
we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10.
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji
jako warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze
niż 400-500 g roztworu/m2.
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie
należy stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z
dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W
przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub
w
pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną
płócienną, np. po workach.
5.3. Izolacje papowe.
5.3.1. Gruntowanie podłoża.
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Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.2.1. Materiał gruntujący należy stosować
zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.
5.3.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się
ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej
do izolowania,
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych
powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować
rozłożenie poszczególnych pasów papy.
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i
równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć
równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien
być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa
sztucznego.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie
niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane
w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem.
Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej
do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także
od
wstępnego wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym
łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem
i przeciągnąć szpachelką
w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu
z
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu.
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy
tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży
lub
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy
wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy
powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne,
jak i
poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem
45°.
5.4. Akcesoria do pokryć z pap.
Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne
stosować zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu.
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Połączenie pokrycia papowego z murem, kominami lub innymi wystającymi z dachu
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu
odkształceń dachu na tynk – należy zastosować listwy dociskowe dekarskie oraz
uszczelnić je dodatkowo masą silikonową dekarską.
5.5. Obróbki blacharskie
- obróbki blacharskie dachu głównego należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej;
- roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowanej można wykonywać o każdej
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5°C. Robót nie można wykonywać na
oblodzonych podłożach.
5.6. Szkolenie brygad wykonawczych
Kierownik robót termomodernizacyjnych i dekarskich (budowlanych) jest traktowany
zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo budowlane w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba
wykonująca samodzielną funkcję techniczną, a więc jest odpowiedzialny za wykonywanie
tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą
staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. W
związku z powyższym do jego obowiązków należy każdorazowo przed przystąpieniem do
robót dokonać szkolenia pracowników na danym stanowisku pracy. Każdy z pracowników
winien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania przepisów Bhp i Ppoż.
oraz winien podpisać stosowne oświadczenie, iż został przeszkolony w danym zakresie.
Kierownik robót podejmując się nadzoru wykonywania robót specjalistycznych jakimi są
ocieplenia stropodachów STYROPAPĄ Z KRYCIEM DACHU oraz roboty pokrywcze,
powinien się wykazać znajomością technologii w tym zakresie.

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na
opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone
do stosowania.
c)
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność
z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie
z
postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na
podstawie badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do książki budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

a)

7. Przedmiar i obmiar robót Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 7.
8. Odbiór robót
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 8.
8.2.Szczegółowe zasady odbioru.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy
i
jednoczesnym
powiadomieniem
Zamawiającego.
Odbiór
będzie
przeprowadzony zgodnie z umową.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi
ustaleniami.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa
płatności
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych
i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST- 00 "Warunki Ogólne”- pkt.9.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.
PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane - określanie deklarowanych
i obliczeniowych wartości cieplnych.
PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów - stabelaryzowane wartości
obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 - 1: 2002 Beton - wymagania, właściwości, produkcja i ocena
zgodności.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych.
10.2. Aprobaty techniczne
10.3. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b
(Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych
(Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.).

STWiOR - str. 33

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz.
1126).
7. „Słabe miejsca w budynkach - dachy płaskie, tarasy, balkony” - wyd. Arkady.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-05
Termomodernizacja stropodachów wentylowanych
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych polegających na docieplaniu stropów
ostatnich kondygnacji stropodachów wentylowanych w istniejących budynkach DPS.
Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowiącej jednocześnie
izolację akustyczną, oparte są na rozwiązaniu systemowym pod nazwą „STROPTERM”
zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym R.P. pod nr 340274 przez P.R.B. „REM – BUD”
s.c. Ryki, ul. Żytnia 46, jako „sposób kontrolowanego wypełniania materiałami
izolacyjnymi trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni poddachowych, zwłaszcza w
budownictwie oraz urządzenie do kontrolowanego wypełniania trudnodostępnych,
zamkniętych przestrzeni materiałami izolacyjnymi”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej w stropodachach
wentylowanych w obiektach objętych przetargiem.
1.4. Określenia podstawowe
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku – w przypadku stropodachu przez strop
ostatniej kondygnacji w okresie zimowym.
W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się
pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.
Izolacja akustyczna – warstwa materiału w dużym oporze akustycznym zapobiegająca
rozprzestrzenianiu się hałasu.
Termomodernizacja stropodachów – zespół czynności polegających na doborze
materiałów i sprzętu technicznego, zaprojektowanie otworów techniczno-montażowych i
wentylacji wywiewnej oraz ułożenie warstwy izolacji metodą pneumatyczną od strony
pokrycia dachowego.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,
aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie
termomodernizacji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową wykonawczą, SST i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru).
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Materiały termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczających do stosowania w budownictwie:
W szczególności powinny odznaczać się:
– niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ),
– małą gęstością objętościową (kg/m3),
– małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania,
– dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,
– odpornością na wpływy biologiczne,
– brakiem wydzielania substancji toksycznych,
– odpornością ogniową.
2.2. Wymagania szczegółowe
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Dostarczanie i składowanie granulatu z wełny mineralnej powinno odbywać się zgodnie z
treścią zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde
opakowanie granulatu powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.
Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, Że dokonana przez producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena
zgodności wykazała zgodność tego wyrobu (granulatu) z normą zharmonizowaną albo
europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.
Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego
upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonał oceny zgodności i wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób
deklarowania przez producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania
określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. –Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
2.3. Materiały podstawowe
Do materiałów podstawowych zaliczamy granulaty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej
spełniające wymagania zawarte w określonych warunkach w aprobatach technicznych
dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości.
2.4. Materiały pomocnicze
Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów
wentylowanych zalicza się:
– kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji
nawiewnej istniejącej, łączna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić 1/500
powierzchni stropodachu,
– kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych
o wym. 0,5×0,5 m z otworem Ø 80 mm pośrodku ze ściętymi narożnikami pod kątem 45°
w celu zmniejszenia naprężeń,
– „korki” betonowe z betonu B15 do zaślepiania otworów montażowych izolacji z granulatu,
– klej mrozoodporny do klejenia „korków” betonowych,
– kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejania „korków” betonowych o wymiarach
0,3×0,3 m ze ściętymi narożnikami pod kątem 45°,
– elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy
kominkiem a krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi
łączącej kształtkę z papy z istniejącym pokryciem dachu,
– gaz propan-butan w butli do przyklejania do podłoża kształtek z papy termozgrzewalnej
– Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe
wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych
wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu
technicznotechnologicznego w budownictwie.
3. SPRZĘT
3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujące
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była
dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji
składającej się z płyt dachowych korytkowych oraz ścianek ażurowych wymurowanych z
odpowiednim spadkiem z cegły ceramicznej bądź wapienno-piaskowej wymaga
zastosowania maszyny uniwersalnej bądź o określonej wydajności, aby wdmuchiwana
warstwa granulatu była układana równomiernie.
Maszyny o dużej wydajności przy braku doświadczenia brygad wykonawczych przy tego
rodzaju stropodachach mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli zakłada
projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty o
wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h.
System „STROPTERM” dopuszcza stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych
z przeznaczeniem do pracy ze wszystkimi materiałami pochodzenia mineralnego o
konstrukcji zapewniającej precyzyjne podawanie granulatu, a jednocześnie posiadają
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system zabezpieczeń chroniących przed przedostawaniem się do komory nadmuchu ciał
obcych lub zanieczyszczeń oraz przed porażeniem prądem. Każde z urządzeń opatrzone
jest w tablice ostrzegawcze i instrukcje obsługi. Ponadto proponowane przez nas
maszyny muszą mieć regulowaną prędkość pracy, niskie zużycie energii, niski poziom
hałasu i wytwarzające minimalną ilość pyłu. Polecane przez nas maszyny mogą posiadać
napęd elektryczny bądź termiczny spalinowy, oraz wyposażone w zdalne
sterowanie. Każda maszyna lub agregat muszą być obowiązkowo wyposażone w
instrukcję obsługi.
Pracownik obsługujący maszynę lub agregat musi być wcześniej przeszkolony przez
kierownika robót. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku
szkoleń. Instrukcja Techniczna systemu „STROPTERM” zawiera szczegółowe informacje
i charakterystyki różnych dostępnych na rynku europejskim maszyn i agregatów
wdmuchujących wentylatorowych i pompowych.
3.2. Sprzęt techniczny i bhp
1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachów sprzężony
z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdjęć tych przestrzeni.
2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych.
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji ścianek
ażurowych w przypadku dachu z płyt korytkowych lub ścianek pełnych w przypadku płyt
panwiowych, a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy
izolacyjnej wdmuchanego granulatu.
4. Wycinaki stalowe Ø 80 mm oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg.
5. Wiertarka udarowa.
6. Młotek udarowy.
7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą słuŻąca do kontroli
wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowej.
8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.
9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej.
10. Ubrania ochronne i robocze.
11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na
korkach
betonowych i kominkach wentylacyjnych.
12. Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe.
13. Kaski ochronne (hełmy BHP).
14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o
grubości minimum 20 mm.
15. Rękawice pyłoszczelne.
4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek,
transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) powinny
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
przez producentów tych materiałów. Szczegółowy sposób transportu granulatu z maszyny
wdmuchującej do końcówki wdmuchującej w przestrzeń stropodachu określa Instrukcja
Techniczna systemu „STROPTERM”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Szkolenie brygad wykonawczych
Kierownik robót termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22
Ustawy Prawo budowlane w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonująca
samodzielną funkcję techniczną, a więc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w
wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. W związku z
powyższym do jego obowiązków należy każdorazowo przed przystąpieniem do robót
dokonać szkolenia pracowników na danym stanowisku pracy. Każdy z pracowników
STWiOR - str. 37

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

winien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania przepisów Bhp i Ppoż.
oraz winien podpisać stosowne oświadczenie, iż został przeszkolony
w danym zakresie. Kierownik robót termoizolacyjnych podejmując się nadzoru
wykonywania robót specjalistycznych jakimi są ocieplenia stropodachów wentylowanych,
a więc miejsc trudnodostępnych, powinien się wykazać znajomością technologii w tym
zakresie. Brak znajomości zasad pracy z włóknem mineralnym przez kierownika może
narazić pracowników na trwałą utratę zdrowia (integralną część Instrukcji stanowi
załącznik pt. „Środowiskowe zagrożenia zdrowia występujące przy stosowaniu sztucznych
włókien mineralnych w budownictwie” opracowany przez Instytut Medycyny Pracy im.
Prof. J. Nofera w Łodzi).
5.2. Roboty przygotowawcze
Do robót przygotowawczych zalicza się:
1. Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostępne do ustawienia maszyn lub
agregatów wdmuchujących.
2. Ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących.
3. Wciągnięcie węży elastycznych na dach.
4. Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach.
5. Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych.
6. Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp
przygotowania się do pracy.
5.3. Wykonanie podstawowych robót wg technologii systemu „STROPTERM”
Czynności wstępne:
1. Nawiercenie otworów próbnych Ø 80 mm (2–4 szt.) w części przykalenicowej
(najwyższej) stropodachu w celu określenia stanu istniejącej izolacji cieplnej, grubości jej
warstwy oraz układu ścianek ażurowych (murowane lub prefabrykowane)
podtrzymujących górną płytę dachu (układ podłużny, poprzeczny lub mieszany) przy
użyciu detektora do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych oraz
podświetlanej lunety obserwacyjnej „peryskopu”.
Czynność ta stanowi również kontrolę zgodności projektu archiwalnego ze stanem
faktycznym, bądź podstawę do opracowania projektu technologicznego i audytu
energetycznego.
Czynności zasadnicze:
1. Wytrasowanie osi otworów technologicznych zgodnie z opracowany wykonawczym
projektem techniczno-technologicznym. W tym celu należy posługiwać się taśmą
mierniczą i szkolną kredą oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego płyt
dachowych.
2. Wycięcie krążków w pokryciu dachowym (papa) o średnicy 80 mm za pomocą
specjalnego wycinaka i młotka o wadze 1,5–2 kg. Po wycięciu krążka powinna się
pokazać wylewka betonowa.
3. Wykucie wylewki betonowej w płycie dachowej i otworu w płycie dachowej jak w pkt. 1
(płyty: panwiowe lub korytkowe) o średnicy 80 mm. Do czynności tej stosujemy specjalne
elektronarzędzia tzw. „inteligentne”.
4. W tak przygotowane otwory wkładamy lunetę obserwacyjną (peryskop) wraz z lampką
oświetlającą ciemną przestrzeń stropodachu, aby upewnić się czy nie ma przeszkód do
wykonania nadmuchu granulatu.
5. Następną czynnością jest częściowe zaklejenie otworów technologicznych arkuszami z
papy termozgrzewalnej o wymiarach 0,3×0,3 m (po to, aby w czasie opadów deszczu
woda nie spowodowała zalania stropodachu, a w konsekwencji pomieszczeń ostatniej
kondygnacji budynku).
Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót
przygotowawczych przez monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania granulatu
przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, że w każdym polu pomiędzy
ściankami podtrzymującymi płyty dachowe są wykonane lub istniejące co najmniej dwa
otwory, gdzie przez jeden za pomocą specjalnej obrotowej końcówki
wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunetę obserwacyjną
„peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, określa miejsca puste, tzw. „kieszenie”,
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które sterujący uzupełnia granulatem. W celu równomiernego ułożenia warstwy granulatu
miejsca nadmiernie wypełnione, za pomocą specjalnej końcówki i przy sterowaniu lunetą
– przedmuchuje się samym powietrzem. Łączność operatora maszyny wdmuchującej z
operatorem końcówki obrotowej odbywa się za pomocą specjalnego operatorskiego
sprzętu (radiotelefony).
6. Sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni stropodachu.
Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokołu odbioru robót.
7. Końcową czynnością jest zaklejenie części otworów technologicznych zgodnie z
projektem przy użyciu odpowiednio przygotowanych korków betonowych z betonu B 15 i
kleju mrozoodpornego oraz arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu
pomiarów grubości projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostałych otworach gdzie przewidziano w
projekcie wentylację wywiewną przykleja się kominki wentylacyjne przy użyciu specjalnie
przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały izolacyjne – granulaty
– Wymagana jakość granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna być
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości (deklaracja zgodności lub
certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu.
– Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
– Nie dopuszcza się stosowania do robót termoizolacyjnych materiałów pochodzenia
organicznego, których właściwości mogą zagrażać elementom konstrukcyjnym stropów
(dotyczy zasypek z celulozy zawierających sól).
– Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie parametrów technicznych z
postanowieniami określonej aprobaty technicznej.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2
powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za pomocą kominków
wentylacyjnych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez inżyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów
wentylowanych powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy.
Dla każdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną z granulowanej wełny
mineralnej skalnej lub szklanej, należy sporządzić protokół odbioru robót, podając
następujące informacje:
– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,
– rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską
Aprobatą Techniczną,
– adres i rodzaj obiektu (ów) oraz powierzchnię stropodachu (ów),
– nazwę firmy wykonującej ocieplenie,
– charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h),
– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm),
– średnią gęstość granulatu (kg/m3),
– ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta,
– ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg),
– ilość wbudowanych kominków wentylacyjnych (szt.),
– ilość wbudowanych korków betonowych (szt.),
– ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci kształtek (m2),
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– datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,
– oświadczenie kierownika robót, Że wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą
inżynierską, sztuką budowlaną oraz z przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane”
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż.,
– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót
i inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.
Uwaga!
Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu –
sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na
bieżąco (art. 25 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane) przed zaklejeniem otworów
technologicznych i montażowych.
Technologia systemu „STROPTERM” wymaga dołączenia do protokołu odbioru
dokumentacji fotograficznej powykonawczej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2
izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:
– zakup i dostawę materiałów,
– roboty przygotowawcze,
– wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,
– zaklejenie otworów technologicznych za pomocą „korków” betonowych i kształtek z
papy termozgrzewalnej,
– montaż kominków wentylacji wywiewnej,
– uporządkowanie stanowisk pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.
PN – EN 14064 Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie
granulatu.
PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych
i obliczeniowych wartości cieplnych.
PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów –
stabelaryzowane wartości obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród.
PN-EN ISO 717 – 2: 1999 Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i
ocena zgodności.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych.
10.2. Aprobaty techniczne
1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 (granulat szklany GULULL 4201)
2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189/2003 (granulat skalny GRANROCK)
3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 (granulat szklany BLOWING WOOL L42)
4. Aprobata Techniczna AT/2002-11-0227 (granulat szklany THERWOOLIN)
5. Aprobata Techniczna AT/99-11-0008 (granulat skalny PAROC GRAN)
6. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)
7. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)
8. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)
10.3. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŻytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072).
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2. Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów
stropodachów dwudzielnych tzw. wentylowanych metodą wdmuchiwania (blow-in)
systemem „STROPTERM”, wyd. REM-BUD.
3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity
Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).
4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z
2004 r. Nr 93, poz. 888).
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych
(Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.).
8. „Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych
w budownictwie” – ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegawcze (wyd.: Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
10. „Słabe miejsca w budynkach – dachy płaskie, tarasy, balkony” – wyd. Arkady.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-06
Roboty dekarsko-blacharskie
kod CPV 45261210-9
kod CPV 45261211-6
kod CPV 45261220-2
kod CPV 45261320-3
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wszystkich robót dekarsko – blacharskich w związku z termomodernizacją budynku DPS.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zadania.
2. Zakres robót objętych ST.
1. Obróbki blacharskie
- obróbki z blachy powlekanej gr. 0,5 mm,
- obróbki typowe dla przewidywanych rozwiązań technologicznych,
- obróbki blacharskie mocowań za pomocą kołków rozporowych lub gwoździ ze stali nierdzewnej z
podkładkami uszczelniającymi,
- rozstaw kołków lub gwoździ nie większy niż 40 cm.
2. Pokrycie papowe i izolacja termiczna styropapą z wentylacją typowymi kominkami do
pokryć papowych
1. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa asfaltowa modyfikowana SBS na
osnowie z włókniny poliestrowej typ: podkładowa PF PYE PV 200 S35 i nawierzchniowa WF PYE
PV 250 S5 lub równoważna na istniejącym pokryciu papowym, zagruntowanym asfaltową emulsją
anionową do pap termozgrzewalnych z wentylacją typowymi kominkami wentylacyjnymi do pokryć
papowych (ilość kominków: min 1 kominek/ 50 m2 powierzchni dachu).
2. Obróbki (opierzenia ) z papy nawierzchniowej j.w. wys. min. 15 cm, mocowane dodatkowo
opaskami z blachy ocynkowanej gr. 0, 55 mm, szer. ok. 8-10 cm w rozwinięciu z uszczelnieniem
silikonem dekarskim. Opaski dociskowe mocowane kołkami rozporowymi ze stali nierdzewnej z
podkładkami uszczelniającymi. Obróbki z papy wykonać we wszystkich miejscach w których
występują opierzenia z blachy tj. kominy murowane i stalowe wentylacyjne zimne, ogniomury,
Ściany i inne elementy wyposażenia dachu wg konieczności ich wykonania oraz na podstawach
betonowych wentylatorów dachowych i kominów stalowych.
3. Nie wykonywać obróbek z papy na kominach stalowych gorących. Kominy stalowe gorące
zabezpieczyć szczelną obróbką z blachy ocynkowanej.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BLACHARSKO - DEKARSKICH
Warunki ogólne.
1. Warunki wykonania podłoży: istniejące podłoże z papy winno być oczyszczone, wyrównane,
naprawione, uzupełnione i punktowo podziurawione ( min. 2-4 dziur na 1 m2, dziurawienie
istn. papy wykonać metalowymi punktakami lub grubszymi gwoździami ) , a następnie
zagruntowane emulsją anionową pod przyklejenie styropapy
Warunki wykonania izolacji termicznej.
a) materiały termoizolacyjne ( styropian laminowany jednostronnie papą ) powinny odpowiadać
wymaganiom norm lub Świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mieć dostateczną
wytrzymałość na działanie obciążenia użytkowego i odporność ogniową, powinny być
chronione przed zawilgoceniem w trakcie składowania i wbudowania,
b) krawędzie płyt ze styropianu powinny być proste i nie uszkodzone,
c) na powierzchni płyt nie powinno być kawern głębszych niż 5mm, struktura płyt powinna być
jednorodna na całej powierzchni, styropian powinien wykazywać odporność na działanie
temperatury do 80ºC,
d) płyty ze styropianu należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł
ognia, można je przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem i klejami bez
rozpuszczalników,
e) materiały termoizolacyjne należy wbudować w stanie powietrzno-suchym. Chronić przed
zawilgoceniem wodą deszczową. Roboty prowadzić przy dodatniej temperaturze,
f) warstwa izolacji powinna być ciągła, o grubości zgodnej z projektem tj. ( 12 cm),
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g) płyty izolacyjne układać na styk, przy kilku warstwach – mijankowo ( przesunięcie
styków względem siebie co najmniej 3cm),
h) płyty styropapy mocować do przygotowanego podłoża za pomocą kleju do styropapy w ilości
Średnio min. 5 placków na 1 m2 powierzchni styropapy lub zaleceń producenta kleju i dodatkowo
typowymi dyblami do mocowania płyt styropianowych w iloŚci min. 4 szt./1 m2 powierzchni
styropapy.
Odbiory robót termoizolacyjnych powinny obejmować:
odbiory częściowe w następujących fazach robót:
a) po dostarczeniu materiałów na budowę ( zaświadczenie o jakości ),
b) po przygotowaniu podłoża ( sprawdzenie spadków, równości, przyczepności i czystości podłoża ),
c) po przyklejeniu, ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszych robót –
sprawdzenie rodzaju i jakości materiałów, jego grubości, zgodności z dokumentacją techniczną,
ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania do podłoża, a w
przypadku styropianu – sprawdzenie czy styka się on z odpowiednimi materiałami, zakładki z
papy przyklejonej do płyt styropianowych powinny na siebie zachodzić i być ze sobą sklejone,
d) odbiory końcowe, które powinny polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem oraz Łączenia elementów.
Warunki techniczne wykonania pokrycia z papy termozgrzewalnej.
a) zastosowany materiał powinien być dopuszczony do stosowania w budownictwie normami
państwowymi lub Świadectwem ( aprobatą ) ITB,
b) przy technologii montażu – przestrzegać zaleceń producenta,
c) układać w temperaturze powyżej 5ºC.
d) papa termozgrzewalna modyfikowana polimerem SBS na wkładce (osnowie) z włókniny poliestrowej
o zawartości masy powłokowej powyżej 2000g/m2,
- papa podkładowa o grubości min. 35 mm, osnowa poliestrowa min 200g/m2,
- papa nawierzchniowa o grubości min 5,2 mm, osnowa poliestrowa 250g/m2,
- papa na obróbki o parametrach jak nawierzchniowa
- listwy dociskowe do mocowania obróbek z papy z blachy ocynkowanej – typowe,
- obróbki z blachy powlekanej
Papa termozgrzewalna powinna spełniać wymagania norm wymienionych w niniejszej STWiOR tj
m.in.:
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy;
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa niż
30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolity ciemnobrunatne kolor
6) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w
normie lub Świadectwie.
7) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników w pozycji stojącej.
SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Np. palnik gazowy na
propan-butan do podgrzewania papy, wałki dociskowe i inne.
TRANSPORT
użyte przez Wykonawcę środki transportowe (dowóz materiałów i transport technologiczny) muszą
być dostosowane do warunków prowadzenia robót i nie wpływać szkodliwie na remontowany budynek
oraz sąsiednie nieruchomości osób trzecich.
Transport technologiczny może odbywać się wyłącznie przy pomocy wyciągu zlokalizowanego na
budynku..
WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie etapy robót powinny być realizowane zgodnie z zapisami norm wyspecyfikowanych w
niniejszej STWiOR.
Przygotowanie podłoża
Istniejące podłoże z papy winno być oczyszczone, wyrównane, naprawione, uzupełnione i i punktowo
podziurawione ( min. 2-4 dziur na 1 m2, dziurawienie istn. papy wykonać metalowymi punktakami
lub grubszymi gwoździami ) , a następnie zagruntowane emulsją anionową pod przyklejenie styropapy
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Powierzchnia istniejącego podłoża, po wykonaniu ww. prac przygotowawczych powinna być równa,
bez ubytków, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a Łatą kontrolną o długości 2 m nie może być
większy niŻ 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad
dachowych powinny być wyoblone Łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za
pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym tzw. wakaklinem ze styropapy.
Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych
o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać
następujących zasad:
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy
od strony przekładki antyadhezyjnej,
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy
asfaltowej lub jej spalenia,
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego
podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.
e) w korytach oraz na załamaniach (jeżeli występują) należy ułożyć dodatkowe wzmocnienia z pasów
papy pod pierwszą warstwa pokrycia,
f) w pokryciu połaci należy ukształtować dylatacje zgodnie z układem dylatacji konstrukcyjnych budynku
oraz zapisem normowym,
g) pierwszą warstwę papy należy przykleić do podłoża ze styropapy nagrzewając spodnią powierzchnię
papy. Druga warstwa papy jest Łączona(sklejana) z pierwszą poprzez zgrzewanie. Papę należy
układać pasami równoległymi do okapu, od okapu w stronę kalenicy.
h) obróbki papowe winny być mocowane do podłoża poprzez zgrzewanie oraz dodatkowe mocowanie
mechaniczne opaskami dociskowymi z blachy ocynkowanej,
Przy wykonywaniu obróbek należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z dylatacji.
ODBIORY POKRYĆ DACHOWYCH POWINNY OBEJMOWAĆ:
Odbiory częściowe po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, w
ramach których należy sprawdzić:
a) podłoże lub podkład, dokładność zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, jakość
zastosowanych materiałów, m.in.:
b) prześwit między sprawdzaną powierzchnią podłoża, a Łatą przyłożoną do tej powierzchni nie
powinien być większy niŻ 5mm,
c) prześwit między sprawdzaną powierzchnią podkładu, a Łatą przyłożoną do tej powierzchni nie
powinien być większy niŻ 5mm w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i max. 10mm w
kierunku równoległym do pochylenia połaci,
d) ponadto należy sprawdzić pochylenie połaci, spadek rynien, rozstaw szczelin dylatacyjnych ( z
dokładnością do ±10cm ), a szerokość z dokładnością do ± 2mm,
e) w/w badania prowadzić podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
f) wyniki badań odbioru częściowego umieścić w protokole odbioru, a w dzienniku budowy wpis
o dopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonania robót pokrywczych.
Odbiory końcowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach których należy sprawdzić stan
wykonania pokrycia i obróbek dekarsko – blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.
Do odbioru końcowego należy przedstawić odbiory częściowe, dokumentację techniczną i
dziennik budowy.
Przeprowadzenie odbioru końcowego zalecane jest po deszczu.
a) odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej;
- w jego ramach należy sprawdzić: jakość materiału, przyklejenie papy do podłoża oraz sklejenie
między sobą metodą zgrzewania ( sprawdzenie należy sprawdzić przez nacięcie i odrywanie paska
papy o szerokości max. 5cm. Odrywanie papy zgrzewalnej powinno spowodować rozwarstwienie lepiku
(asfaltu ), ale nie oderwanie papy od podłoża. Ponadto należy sprawdzić równość powierzchni pokrycia.
Prawidłowość spadków i szczelność pokrycia należy przeprowadzić w miejscach narażonych na
zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody ( albo po deszczu, albo po poddaniu pokrycia prze 15 minut
działaniu strumienia wody ).
- Odbioru częściowego lub końcowego pokrycia z papy można dokonać po min. 24 godzinach od
czasu ułożenia papy.
b) odbiór obróbek blacharskich:
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W jego ramach należy sprawdzić :
- wykonanie obróbek przy elementach wystających ponad połać i przy murach.
Normy:
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.
PN-B-20130;1999 Płyty styropianowe.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powŁok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702;1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powŁok asfaltowych. Wymagania i badania
WTWIORB
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji
wodochronnej dachów. Definicje i właściwości.
PN-EN 13707: 2006A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokryć dachowych – Definicje i właściwości.
PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie wytrzymałości złączy na
oddzieranie.- Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów
PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie właściwości mechanicznych przy
rozciąganiu –Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.
PN-EN 13897:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokryć dachowych – Określenie wodoszczelności po rozciąganiu w niskiej temperaturze
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z
normami przedmiotowymi i Świadectwami ITB.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-07
Stolarka okienna i drzwiowa
Kod CPV 45421000-4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej zaproponowanej w dokumentacji
projektowej.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.
2.2. Wykaz stolarki – wg projektu.
2.3. Okucia budowlane.
2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.
2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą
ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.4. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed
uszkodzeniem.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru..
4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub
utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm)
Liczba punktów zamocowań
Rozmieszczenie punktów
zamocowań
wysokość szerokość
w nadprożu i progu
na stojaka
Do 150
do 150
4
nie mocuje się
po 2
150±200
6
po 2 po 2
powyżej 200 8
po 3 po 2
Powyżej 150do 150
6
nie mocuje się
po 3
150±200
8
po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3
Dopuszcza się odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki w ścianach zewnętrznych murowanych i
otynkowanych–po+10mm na szerokości i wysokości. Dopuszczalna różnica długości przekątnych–
10mm. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeży (w
zależności od wysokości i szerokości okna od 4–10 punktów zamocowania) zgodnie z normą.
Przed przystąpieniem do osadzenia stolarki okiennej ( na podkładach lub listwach) odebrać
ościeże (przygotowane do odbioru, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz
oczyszczonych z pyłu powierzchniach). W ościeżach – uszczelnienie styku z oknem wykonać za
pomocą kitu trwale plastycznego. Ustawienie okna sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać
pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu – max 2mm na 1m. wysokości
okna, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Sprawdzić uszczelnienie
zamykanego okna pod względem termicznym – między ościeżnicą a ościeżem powinien być
materiał dobrze ubity i dopuszczalny normą lub atestem do tego celu. Osadzenie parapetów
wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu wykuć w pionowych powierzchniach
ościeżnicy bruzdy dostosowane do grubości parapetu (min. 30mm). Dla parapetów o większym
wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe w rozstawie 1m. następnie
wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić
parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Parapet wpuścić na stałe we
wrąb w progu ościeżnicy. Styki parapetu z ościeżem po ich uszczelnieniu przykryć drewnianymi
listwami przyościeżnicowymi przybitymi do ościeży. Ponadto wyrównać zaprawą ze spadkiem na
zewnątrz fragment ścian pod oknem i wyrównać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we
wrębie progu ościeżnicy. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego
osadzeniem należy dokładnie zamknąć.
Zasady wbudowania i odbioru stolarki drzwiowej
Wbudowanie ościeżnic w ściany działowe :
Ościeżnice mocować do listew drewnianych, przybitych wzdłuż zewnętrznych krawędzi stojaków i
nadproża do ich obmurowanej powierzchni.
Stojaki ościeżnicy należy zamocować w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki,
przybitych do stojaków i wpuszczonych w spoinę poziomu muru na głębokość min. 20cm. Każdy
stojak mocować w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.
Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie
w pionie i w poziomie.
Szerokość ościeżnicy drewnianej, osadzonej w ścianie działowej o grubości ¼ lub ½ cegły
powinna być większa o 3cm od grubości ściany.
Zasady osadzania ościeżnic metalowych - zgodnie z ST – ślusarka.
Przy odbiorze stolarki należy także sprawdzić czy oszklone jest zgodnie z dokumentacją oraz czy
szyby nie są uszkodzone, a także czy uszkodzeń nie wykazuje powłoka malarska okien,
prawidłowo są zamontowane uszczelki i okucia.
Normy:
PN–88/B–10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym
(ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć
przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym
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zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. Po zmontowaniu bramy
dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
• sprawdzenie zgodności wymiarów,
• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.
9. Podstawa płatności
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10. Przepisy związane
PN-88/B-10085. - 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.
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-08
Wymiana okien i drzwi
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na wymianie stolarki zewnętrznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonywanie robót – wymiana stolarki zewnętrznej w budynku w tym:
- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych,
- montaż nowych drzwi.
- montaż rolet zewnętrznych
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:
− drzwi zewnętrzne drewniane
− rolety prefabrykowane
− kotwy stalowe
− kołki rozporowe
− pianka poliuretanowa
− silikon
− sucha zaprawa szpachlowa
− gips szpachlowy
− piasek do zapraw
− cement portlandzki 25 z dodatkami
− wapno hydratyzowane
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
3.2. Sprzęt stosowany
· ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp.
· łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu
· betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
· wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
· sprzęt do ręcznego wykonania tynków
oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.2. Wybór środków transportu
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robót
Dokładności wykonania ościeża winna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót
murowych. Odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być
większa niż 75 cm, a maksymalna odległość od naroży ościeżnicy nie większa niż 30 cm.
Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy umocować za pomocą kotew lub
haków osadzonych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych w
ościeżu. Szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą należy wypełnić materiałem
izolacyjnym odpornym na korozję biologiczną. Prawidłowo osadzona ościeżnica z
tolerancją do 2 mm gwarantuje, że drzwi będą również zamontowane w pionie i poziomie.
Zasady montażu drzwi
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowę podlegają kontroli jakości zgodnie z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót
szklarskich. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić:
- zgodność wymiarów,
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana,
- prawidłowość wykonania szczegółów konstrukcji,
- sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć,
- wykonanie ościeży.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST
"Wymagania Ogólne" pkt. 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania
Ogólne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE
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.
BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-75/6821-01 Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie.
BN-84/6824-01 Szkło budowlane.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-09
Roboty tynkarskie
Kod CPV 45410000-4
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
– Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową i SST.
2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w
szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich–
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzajucementu i wapna.
2.4. Tynk żywiczny
Dekoracyjny tynk klasy „gramaplast”.Silikonowa mozaikowa hydrofobowa masa tynkarska do
wykonywania dekoracyjnych,
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Granulacja 1,5 mm . Zużycie ok. 3,8 – 4,2 kg/m2
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
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4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlanomontażowych
w okresie obniżonych temperatur”.
d) 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.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku
1:1:2.
5. Kryteria oceny jakości i odbioru
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin
wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakości
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. 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 2m
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
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.
9. Podstawa płatności
B.09.01.01 Tynki wewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2
powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
10. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-10
Malowanie, okładziny ścienne
Kod CPV 45442100-8
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich oraz wykonania okładzin ściennych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót malarskich objętych
realizacją zadania jak w p. 1.1. t j.
- malowanie ścian farbami silikatowymi i akrylowymi
- wykładanie ścian płytkami ceramicznymi
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi, ponadto:
- podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie
wykonywana powłoka malarska
- powłoka malarska - stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu,
decydująca o walorach estetycznych malowanej powierzchni.
- farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych
(pigmentu różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami
i określeniami podanymi w ST B-00 Część ogólna.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót malarskich stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.5. ST B-00.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są
materiały do wykonania powłok malarskich wewnątrz budynków, oraz tynki ozdobne mozaikowe.
2.1. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych.
Dane techniczne:
- odporna na zmywanie i szorowanie zabrudzeń,
- gęstość – wg EN ISO 2811 1,2 – 1,4 –1,6 g/cm³,
- cechująca się wysoką odpornością na działanie czynników dezynfekujących,
- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,
- nie zawiera rozpuszczalników organicznych,
- stopień połysku: mat lub półmat.
2.2 Płytki ceramiczne.
Wymagane parametry materiałów wykończeniowych ściennych i sufitów:
- płytki ceramiczne prasowane na sucho
- E>10%, grupa BIII zgodnie z PN-ISO 13006
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10MPa
- odporność szkła na pęknięcia włosowate nie mniejsza niż 1600⁰C
- klej do płytek o przyczepności min. 0,5 N/mm2
- fuga odporna na grzyby i pleśnie, odporna na wodę i czynniki biologiczne
- kolory i wzory zgodnie z Projektem Wykonawczym
Okładziny ścienne z płytek ceramicznych, po wyschnięciu spoin, zaimpregnować preparatem nie
zmieniającym ich koloru.
2.3. Materiały pomocnicze.
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Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, kity i masy szpachlowe do naprawy
podłoża, grunty do gruntowania podłoża pod warstwy nawierzchniowe muszą mieć własności
techniczne określone przez producenta lub odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Do
przygotowana farb stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Można stosować wodę pitną wodociągową.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP.
4. Transport
4.1. Farby przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze
od 5°C - 25° C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala od ognia.
4.2. Pozostałe zasady wg p. 4 specyfikacji ogólnej.
5. Wykonanie robót.
5.1. Malowanie tynków farbami lateksowymi
Nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do
równej powierzchni Podłoże musi być suche, trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów
i odspojeń. Powierzchnię ścian i sufitów zagruntować gruntem przewidzianym przez producenta.
5.1.1. Powierzchnia powłok powinna mieć barwę jednolitą, bez widocznych poprawek, śladów
pędzla, rys i odprysków Roboty malarskie prowadzić przy temperaturze nie niższej niż +5°C
i nie wyższej niż 25°C.
5.1.2. Prace malarskie prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać:
- informacje ośrodku gruntującym,
- sposób przygotowania farby,
- sposób nakładania farby - zużycie na 1 m2,
- czas między nakładaniem warstw,
- zalecenia w zakresie BHP.
5.2. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 Część ogólna
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych powinny być zakończone wszystkie
roboty instalacyjne.
Konstrukcję nośną (stelaż) muszli ustępowej wiszącej w pomieszczeniach w.c. obłożyć płytą
gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm wodoodporną.
Roboty okładzinowe wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5"C i temperatura ta powinna
utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy chronić w ciągu dwóch pierwszych
dni przed nasłonecznieniem i przewiewem.
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące
wymagania:
- powierzchnia czysta nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam.
dopuszczalne odchyłki powierzchni tynku na długości 2 m , mierzone łata kontrolną nie mogą
przekracza 3mm, przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 mm na długości łaty. odchylenie
powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości
kondygnacji
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie może być większe niż 3mm na 1 m
i ogółem nie większe niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. Przed
układanie m płytek na ścianie należy zamocować prostą łatę drewnianą lub aluminiową. Do
umocowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu
płytek. Następnie powierzchnię pokrywa się warstwą klejącą przy pomocy zębatej pacy.
Powierzchnia pokryta warstwą klejącą nie powinna być jednorazowo większa niż 1 m. Grubość
warstwy klejącej powinna wynosić 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku. Dla uzyskania jednakowej
wielkości
spoin stosować wkładki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju należy usunąć jego nadmiar
i wkładki dystansowe.
5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 Część ogólna.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzi
badanie podłoża oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonania robót.
6.1.1.Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok malarskich
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Badanie tynków zwykłych powinno polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem budowlanym,
czystości powierzchni, wilgotności podłoża.
6.2. Badanie materiałów- ocena wyglądu zewnętrznego farby, która powinna być o konsystencji jednorodnej.
6.3.Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzeń wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzeń zgodności barw i połysku,
- sprawdzeń odporności na ścieranie,
- sprawdzeń przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
6.4 Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich
Roboty podlegają odbiorowi.
Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 pkt 6.
6.5. Pozostałe zasady wg p.6 ST część ogólna.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano
w ST B – 00.
8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne
wyniki.
9. Podstawa płatności (rozliczenia robót).
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
10. Przepisy związane
PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-11
Rynny i rury spustowe
Kod CPV 45262000 – 1
Kod CPV 45261000 – 4
1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą rynien i rur spustowych.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie rynien i rur spustowych.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 00.00 oraz
obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inżyniera i kierownika budowy.
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00.00.
2.2. Rynny
Rynny tytanowo-cynkowe zgodnie z dokumentacją projektową.
2.3. Rury spustowe
Rury spustowe tytanowo-cynkowe zgodnie z dokumentacją projektową.
2.4. Składowanie materiałów
Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji
leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania
poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
− urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach,
− rusztowań.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.
4.2. Transport rynien i rur spustowych
Rynny i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie
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ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejący rynien i rur
spustowych.
5.3. Roboty montażowe
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych.
Uchwyty rynnowe powinny być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci
dachowej.
Mocowanie uchwytów do okapu jeżeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa
powinno mieć rozstaw nie większy niż 80 cm.
Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej
wewnętrznego brzegu.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł.
Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm.
Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w
rozstawie nie większym niż 3m oraz zawsze na końcach rur i przed kolankami.
Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w
spoiny muru.
Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien,
− sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu
sposobu zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć,
− rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków oraz
czy woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inżyniera Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od
określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za
obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.
Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po
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zewnętrznej krawędzi, a dla rur spustowych największą długość od wierzchu rury
kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej braku od spodu kolanka do wierzchu rynny.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST –00.00.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty przygotowawcze,
− roboty montażowe,
− próby szczelności przewodów.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST –00.00.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Ceny jednostek obmiarowych obejmują odpowiednio w zależności od pozycji w
przedmiarze:
− dokonanie wszelkich koniecznych rozbiórek rynien i rur spustowych wraz z
wywiezieniem odpadów i utylizacją oraz opłatami wysypiskowymi,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót
na wymaganej wysokości wraz z czasem pracy rusztowań,
− przycięcie rynien na wymiar i połączenie odcinków rynien,
− zamocowanie uchwytów do rur i rynien,
− montaż rynien i rur spustowych,
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
− likwidację stanowiska roboczego.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-12
Instalacje elektryczne – instalacja odgromowa
KodCPV 45312310-3
WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych w
zakresie wykonania wymiany instalacji odgromowej.
Zakres robót elektrycznych:
- montaż instalacji odgromowej
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych
z demontażem wyeksploatowanej pozostałości i montażem nowej instalacji odgromowej i obejmują:
Montaż nowych zwodów pionowych i poziomych z drutu Fe/Zn fi 8mm, na wspornikach naciągowych i
wspornikach pośrednich betonowych lub PCV klejonych do pokrycia papowego.
Montaż ochrony odgromowej kominów murowanych i stalowych oraz elementów wyposażenia dachu
Podłączenie do istniejących uziemień.
Pomiary kompletne instalacji odgromowej.
2. Wymagania ogólne:
Zamawiający jest zobowiązany do przekazania w terminie zgodnym z Umową terenu Budowy ,
wszystkich prawnych i administracyjnych uzgodnień .
Dokumentacja kosztorysowa , Specyfikacja Techniczna i dokumenty przekazane przez
Inwestora stanowią integralną cześć Umowy . Wymagania zawarte w w/w materiałach są
obowiązujące dla Wykonawcy . Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej – po ich stwierdzeniu powinien zawiadomić
Inspektora Nadzoru .
Zakres wykonywanych robót i wszystkie materiały dostarczone na plac budowy winny być
zgodne z Dokumentacją i Specyfikacją Techniczną. Jeżeli dostarczone i wbudowane materiały nie
będą zgodne ze standardem określonym w Dokumentacji – to Wykonawca na własny koszt wymieni je
na właściwe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz definicjami
podanymi w ST „ Wymagania ogólne”
2.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i jakość zastosowanych materiałów
oraz za zgodność wykonanej pracy z dokumentacją , obowiązującymi normami , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej i specyfikacją techniczną oraz realizację poleceń nadzoru
inwestorskiego zawartych w dokumentacji budowy.
Wszystkie czynności wykonywane w pobliżu istniejących i czynnych urządzeń
elektrycznych , rozdzielnic – winny być prowadzone za zgodą Użytkownika budynku , pod nadzorem
upoważnionych pracowników służb eksploatacyjnych posiadających wymagane Świadectwa
kwalifikacyjne.
W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących
BHP.
Od daty rozpoczęcia robót aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca
odpowiada za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia używane do pracy.
2.2 Materiały
Wykonawca odpowiada za jakość robót i materiałów.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie
materiały wymienione w dokumentacji technicznej i winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich
obowiązujących norm. Inspektor Nadzoru może zezwolić na wbudowanie tylko materiały, które
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posiadają: (1) certyfikat na znak bezpieczeństwa potwierdzający, Że została zapewniona zgodność z
wymaganiami Polskich Norm i aprobat technicznych , (2) deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla tych materiałów i wyrobów dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy-jeśli nie są objęte certyfikatem określonym w poprzednim punkcie (1) i
które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej.
Materiały muszą one posiadać wszystkie wymagane przepisami atesty techniczne ,
Świadectwa dopuszczenia , aprobaty techniczne i odpowiednie znaki towarowe – krajowe „B”
lub europejskie „CE”
2.3 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu prowadzenia
tych robót , jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i
wyładunku materiałów i sprzętu .
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację kierownika budowy
i inspektora nadzoru.
2.4 Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Środków transportu ,które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót
Materiały i urządzenia przewożone Środkami transportu powinny być skutecznie zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transport tu wydanymi przez ich producentów.
3. Kontrola jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcie założonej jakości wykonywanych robót.
Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:
jakość i kompletność wykonanych robót
jakość połączeń przewodów tworzących zwody
jakość połączeń przewodów tworzących przewody odprowadzające
wykonać pomiary elektryczne rezystancji uziemienia.
4. Odbiór robót
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników
przeprowadzonych badań , pomiarów i oceny wizualnej.
4.2 Zasady odbioru ostatecznego robót:
Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających wykazać
spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prób , ich zakres
i czas trwania powinny być ustalane oddzielnie.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:
- projektową dokumentację powykonawczą
- protokoły z wykonanych biadań i pomiarów
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót ,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ilości ,
jakości i ich wartości.
Podstawowym dokumentem potrzebnym do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół
ostatecznego odbioru robót .
Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego:
- Specyfikacja Techniczna
- Książka obmiaru
- Deklaracja zgodności wykonania robót instalacji odgromowej
- Skrócony opis techniczny
- komplet pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej wykonanych przez osobę posiadającą
odpowiednie kwalifikacje.
5. Zakres opracowania
Instalacja odgromowa składać się będzie z :
- zwodów na dachu – poziomych
- przewodów odprowadzających- zwody pionowe
5.1 Zwody poziome
Średnica drutu stalowego, ocynkowanego dla zwodów poziomych - 8 mm.
Blacharka dachowa zostanie przyłączona do zwodów poziomych montowanych na dachu, na
wspornikach naciągowych i pośrednich betonowych lub PCV, klejonych do podłoża papowego.
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Poszczególne płaty blacharki bocznikować drutem Fe/Zn 8
mm, za pomocą zacisków.
5.2 Przewody odprowadzające zwody pionowe
Przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego fi 8 mm.
Przewody odprowadzające powinny być umocowane na każdym rogu budynku oraz powinny być
rozmieszczone, co max. 20m wzdłuż elewacji budynku. Przewody odprowadzające wykonane jako
natynkowe.
Na każdym przewodzie odprowadzającym należy zainstalować złącze kontrolne, dające się łatwo
rozmontować, do pomiaru rezystancji instalacji odgromowej. Złącza kontrolne należy umieścić na
wysokości 0,8 – 1 m nad terenem
Przewody odprowadzające należy połączyć z istniejącym uziomem.
5.3 Zabezpieczenia antykorozyjne
Wszystkie połączenia skręcane Śrubowe muszą być zabezpieczone przed korozją za pomocą
wazeliny technicznej bezkwasowej.
6. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
zatwierdzona przez Zamawiającego
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
7. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej
Tytuł normy:
PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych
charakterystyk.
PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i Łączenie.
PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie Środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub Łączeniowymi.
PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów
budowlanych.
PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie Środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki
ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo. Dobór Środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
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PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór Środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposaŻenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC- 60364-5-523 : 2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC- 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposaŻenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i Łączenia
PN-IEC- 60364-5-548 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.
PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.
PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzącymi.
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych
PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
Inne
a). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-Instalacje
elektryczne
b). Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych
c). Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych
d). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z póĨn. zm.)
e). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z póĨn. zm.)
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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