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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Przedmiotem opracowania jest docieplenie przegród zewnętrznych szkoły ze zmianą kolorystyki elewacji
wraz dodatkowymi pracami remontowymi takimi jak częściowa przebudowa i wymiana stolarki otworowej
(okna, drzwi, bramy, świetliki dachowe)
1.1.1 Ogólny opis inwestycji
Lokalizacja inwestycji i ogólny opis przedmiotu inwestycji
Budynek Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno
Do wykonania prac budowlanych, których zakres określono w projekcie, należy zastosować materiały
budowlane i technologie spełniające określone w dokumentacji parametry techniczne oraz posiadające
wymagane przepisami prawa budowlanego dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (np. „CE”, „B”). Materiały budowlane należy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wiedzą techniczną oraz wytycznymi szczegółowymi producenta podanych w kartach technicznych i
aprobatach.

Stan istniejący
Budynek oświatowy powstał w latach 60-tych i 70-tych XX w. oraz był sukcesywnie rozbudowywany o
dodatkowe segmenty połączone łącznikami. Obiekt składa się z części administracyjnej o 3-kondygnacjach
w tym jedna kondygnacja piwnicznaoraz części 1-kondygnacyjnej pomieszczeń lekcyjnych i warsztatowych
do praktycznej nauki zawodu.
Termomodernizowany budynek zakwalifikowano wg „WT2014” do budynków „niskich - do 12m” (N).
Budynek oświatowy posiada główne wejście od strony ul. Słowackiego, boczne od strony ul. Matejki oraz
inne dodatkowe wyjścia ewakuacyjne na dziedziniec wewnętrzny. Do administracyjnej części budynku
przylega odrębny budynek użyteczności publicznej – także szkoła.
Budynek szkoły, czyli poszczególne jego segmenty wraz z łącznikami wykonane są głównie w technologii
tradycyjnej, murowane z pełnej cegły ceramicznej z miejscowymi wypełnieniami z betonu komórkowego.
Część administracyjną obiektu przekryto2-spadowym stropodachem wentylowanym, część warsztatową z
attyką „łukową” typowym dachem skośnym 2-spadowym na każde pomieszczenie, natomiast pozostałe
segmenty szkoły wraz z łącznikami przekryto dachami płaskimi o zróżnicowanych spadkach i kierunkach.
Na dachu części administracyjnej znajduje się pomieszczenie zbiornika wyrównawczego c.o., które w
niniejszym projekcie przeznaczono do rozbiórki. Dla całości budynku pokrycie dachu stanowi papa
asfaltowa. Odwodnienie dachów budynku realizowane jest na zasadzie odpowiednich spadków i koryt
odwadniających do istniejących rynien i rur spustowych. Dachy posiadają instalację odgromową oraz
świetliki dachowe. Na dachach wymurowano kominy wentylacyjne i dymowe (przeznaczony do rozbiórki ze
względu na stan techniczny).
Podstawowe dane budynku:
- rok budowy:

lata 60-te i 70-te XX w. oraz późn. rozbudowy i przebudowy;

- wysokość zewn. budynku:

śr. od. 3,00m, 4,50m, 5,00m do 8,00m;

- wymiary budynku (dł./szer.):
- powierzchnia użytkowa:
- kubatura budynku:
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3455 m2;

- powierzchnia zabudowy:
- liczba kondygnacji nadziemnych:

zróżnicowana, 1-kondygnacja lub 2 kondygnacje;

Ocena stanu technicznego.
Przedmiotowy budynek oświatowy przed pracami dociepleniowymi poddano oględzinom, aby określić jego
stan techniczny pod kątem projektowanego przedsięwzięcia i prac remontowych. Przeanalizowano dostępną
archiwalną
dokumentację
projektową,
zapisy
w
Książce
Obiektu
Budowlanego
oraz przeprowadzono wywiad z Dyrektorem i pracownikami (konserwatorami) obiektu.
Ściany zewnętrzne budynku – stan istniejący:


murowane z pełnej cegły ceramicznej, częściowe wypełnienia ścian z betonu komórkowego,
otynkowane obustronnie; elewacja części administracyjnej częściowo docieplona styropianem EPS
gr. 10cm (elewacja frontowa) i gr. 5cm (ściana boczna nad łącznikiem);
stan techniczny – ściany zewnętrzne budynku prezentują zróżnicowany stan techniczny od dobrego
do poniżej dostatecznego, uzależnione jest to od wykonywanych bieżących remontów
poszczególnych segmentów obiektu oraz od stanu technicznego orynnowania i rur spustowych;
część ścian wymaga odbicia luźnych tynków i wykonania nowych, a część np. w części
warsztatowej rozbiórki zlasowanej i rozpadającej się cegły elewacyjnej z filarów hali; ściany
zewnętrze po wykonaniu miejscowych napraw i rozbiórek oraz wykonaniu stosownych uzupełnień i
wypełnień nadają się do docieplenia; ściany docieplone w latach ubiegłych wymagają dodatkowego
docieplenia, z zastrzeżeniem demontażu docieplenia gr. 5cm i montażu nowego oraz dołożenia do
istniejącego gr. 10cm dodatkowej warstwy styropianu wg dedykowanego systemu ETICS
„docieplenie na docieplenie”;

Nadproża i wieńce budynku – stan istniejący:


nadproża i nadprożowieńce betonowe, zbrojone wylewane na budowie, otynkowane tynkiem
cementowo - wapiennym;
stan techniczny – podobnie jak przy ścianach, elementy konstrukcyjne widoczne od zewnątrz
budynku
prezentują
zróżnicowany
stan
techniczny
od
dobrego
do poniżej dostatecznego, uzależnione jest to od wykonywanych bieżących remontów
poszczególnych segmentów obiektu oraz powstałych i nie usuwanych na czas uszkodzeń betonu i
tynków; w części warsztatowej zinwentaryzowano najbardziej uszkodzone nadproża, które powinny
być
zabezpieczone
od zewnątrz zaprawami naprawczymi typu „PCC II/III” w celu odcięcia od wilgoci, w większości
miejsc uszkodzone nadproża zostaną zdublowane podmurowanymi nowymi nadprożami
strunobetonowymi, co umożliwi dalsze ich użytkowanie; główne nadproża i wieńce nie noszą śladów
nadmiernych
ugięć
i po zabezpieczeniu lub podparciu dodatkowymi nadprożami (dotyczy planowanej zmiany wymiarów
stolarki otworowej) nadają się do dalszego użytkowania i docieplenia;

Ogniomurki zewnętrzne budynku – stan istniejący:


murowane z pełnej cegły ceramicznej, otynkowane obustronnie, o zróżnicowanej wysokości i
opierzeniu z blachy ocynkowanej;
stan techniczny – ścianki ogniomurków mają zróżnicowany stan techniczny od dobrego do poniżej
dostatecznego, w hali warsztatowej doszło do ich wypchnięcia przez płyty stropowe stropodachu i
wymagają rozbiórki do wysokości wieńca oraz powtórnego wymurowania; attyki na stropodachu
części administracyjnej wymagają podwyższenia do minimalnej wysokości h = 0,30m wzdłuż granicy
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z przyległym budynkiem; stan obróbek blacharskich i dekarskich jest poniżej dostateczny, co
wymaga kompleksowej wymiany całości opierzeń i zabezpieczeń przeciwwilgociowych;
Stropodach części administracyjnej budynku – stan istniejący:


stropodach
wentylowany,
płyty
panwiowe
żelbetowe
gr.
10cm
ułożone
na ściankach ażurowych z cegły dziurawki, docieplenie z luźno ułożonej zużytej wełny mineralnej o
jednoznacznej grubości trudnej do określenia; pokrycie stropodachu z 3 warstw papy asfaltowej,
miejscowo naprawianej; na dachu zlokalizowano murowaną nadbudówkę pomieszczenia zbiornika
wyrównawczego, który obecnie nie jest wykorzystywany i przeznaczonoje do całkowitej rozbiórki;
występuje instalacja odgromowa; kominy wentylacyjne na dachu murowane; opierzenia z blachy
ocynkowanej;

stan techniczny – stropodach wentylowany nie nosi zewnętrznychraz wewnętrznych oznak
nadmiernych ugięć lub rys i pęknięć; pokrycie dachowe z papy jest w stanie technicznym poniżej
dostatecznym i wymaga całkowitej wymiany na nowe; stan obróbek blacharskich i dekarskich jest
poniżej
dostateczny
i
wymaga
kompleksowej
wymiany;
instalacja
odgromowa
do całkowitej wymiany; wyłaz dachowy wymaga wymiany na docieplony; kominy wentylacyjne
usytuowane na stropodachu wymagają rozbiórki i ponownego odtworzenia wraz z udrożnieniem
kanałów wentylacyjnych i zabezpieczeniem ch przed ptakami; stropodach nadaje się do docieplenia
metodą wdmuchu w przestrzeń wentylowaną granulatu z niepalnej wełny mineralnej
przy zachowaniu odpowiedniej wentylacji;
Stropodach części pozostałych budynku – stan istniejący:


stropodachy płaskie lub skośny, płyty panwiowe żelbetowe gr. 10cm lub betonowe gr. 10cm ułożone
na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych oraz wieńcach, z dociepleniem szczątkowym ze
styropianu lub miękkiej i twardej płyty pilśniowej; pokrycie dachów z 3 warstw papy asfaltowej,
miejscowo naprawianej; występuje instalacja odgromowa; kominy wentylacyjne na dachu
murowane; opierzenia z blachy ocynkowanej;

stan techniczny – stropodachy nie noszą zewnętrznych oraz wewnętrznych oznak nadmiernych
ugięć lub rys i pęknięć; pokrycie dachowe z papy jestw stanie technicznym poniżej dostatecznym i
wymaga całkowitej wymiany na nowe; stan obróbek blacharskich i dekarskich jest poniżej
dostateczny i wymaga kompleksowej wymiany; instalacja odgromowa do całkowitej wymiany;
świetliki dachowe wymagają wymiany na spełniające obecne przepisy budowlane; kominy
wentylacyjne usytuowane na stropodachach wymagają rozbiórki i ponownego odtworzenia wraz z
udrożnieniem kanałów wentylacyjnych i zabezpieczeniem ich przed ptakami; komin dymowy
nieużytkowanej kotłowni przeznaczono do rozbiórki; stropodachy nadają się do wykonania
docieplenia
za pomocą styropianu EPS dach/podłoga;
Strop nad nieogrzewaną piwnicą budynku administracyjnego – stan istniejący:


typowa płyta kanałowa - żelbetowa,
oraz warstwy wykończeniowe;

izolacja

termiczna

z

miękkiej

płyty

pilśniowej

stan techniczny – nie zinwentaryzowano nadmiernych ugięć; strop nadaje się
do wykonania docieplenia od spodu za pomocą niepalnej wełny mineralnejw systemie
dedykowanym do piwnic;
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Stolarka otworowa – stan istniejący:








okna stare drewniane, w ramach stalowych oraz okna wymienione w ostatnich latach na nowe o
profilu PCV z „ciepłą” szybą zespoloną 4/16/4; średnie współczynniki istniejących okien oszacowano
na Uokna = 3,00 i 1,80 W/(m²*K);
świetliki dachowe – w ramach stalowych, szklone pojedynczą szybą zbrojoną; średni współczynnik
przenikania ciepła oszacowano na Uświetlika = 3,00 W/(m²*K);
ścianki z luksfer – pojedyncza warstwa; średni współczynnik przenikania ciepła oszacowano na
Uświetlika = 3,00 W/(m²*K);
drzwi zewnętrzne wejściowe – stosunkowo nowe, PCV, przeszklone oraz stalowe przeszklone
pojedynczą szybą; średni współczynnik przenikania ciepła oszacowano odpowiednio na U drzwi = 3,00
W/(m²*K);
bramy wjazdowe – stalowe, nieocieplone, częściowo przeszklone lub pełne; średni współczynnik
przenikania ciepła oszacowano na Udrzwi = 3,00 W/(m²*K);
stan techniczny – stolarka otworowa jest w różnym stanie technicznym od stanu dobrego do poniżej
dostatecznego; częściowo nadaje się do kompleksowej wymiany łącznie z przemurowaniem
nadproży, powiększeniem lub zmniejszeniem wymiarów, a częściowo może pozostać bez zmian;
ścianki luksfer powinny być zamurowane; stalowe bramy wjazdowe do części warsztatowej
i inne bramy wymagają wymiany i dostosowania do obowiązujących „WT2014”;

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w
projekcie, od prac związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po wykończenie robót.
1.3. Zakres Robót objętych ST .
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pełnym zakresem prac dla budynku i obejmuje:
Roboty objęte S.T. obejmują roboty niezbędne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego, polegające na
pracach:
1

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Kod CPV:

45100000-8

SSTB 01.01

2

Roboty elewacyjne

Kod CPV:

45223500-1

SSTB 01.02

3

Wykonywanie pokryć dachowych. Obróbki Kod CPV:
blacharskie, rynny i rury spustowe

45260000-7

SSTB 01.03

4

Roboty murowe

Kod CPV:

45262500-6

SSTB 01.04

5

Izolacje cieplne

Kod CPV:

45321000-3

SSTB 01.05

6

Dach izolacje i pokrycia

Kod CPV:

45261210-9

SSTB 01.06

7

Instalowanie stolarki i ślusarki

Kod CPV:

45420000-7

SSTB 01.07

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1) Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o
cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);
2) Najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą
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ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których
przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego;
3) Usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub
dostawy;
4) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
5) 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;
6) 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.
7) 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
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
8) 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
9) 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.
10) 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,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
11)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.
12)budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
13)robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
14)remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
15)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.
16)terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
17)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.
18)pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wymagania Ogólne i
Wymagania Szczegółowe Budowlane 8 budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
19)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
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opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu - także dziennik montażu.
20)dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
21)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.
22)aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego
23)przydatność do stosowania w budownictwie.
24)właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
25)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. 26)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,
poz. 42 z póżn. zm.).
27)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.
28)opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
29)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.
30)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.
31)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.
32)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.
33)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.
34)materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
35)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.
36)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.
37)projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
38)rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych
39)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.
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40)ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
41)grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002 r., z póżn. Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe Budowlane 9 zm.).
42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
43)instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
44)istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
45)normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 46)przedmiarze
robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 47)robocie podstawowej - minimalny
zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 48)Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa
się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
49)Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
50)Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz
poleceniami Inspektorów Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
1.5.2 Dokumentacja Budowy.
-
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1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią
część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i ofertą wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające budynku
oraz podłóg i wyposażenia w pomieszczeniach na czas remontu.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
1.1.5. 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 wykańczania Robót Wykonawca będzie
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 i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych, przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie wykonywania robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w
czasie trwania robót budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada również za ochronę obiektów znajdujących się na działkach sąsiednich, które mogą
zostać narażone na uszkodzenia pod wpływem czynności koniecznych do wykonania przy realizacji robót.
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich powstałych z tej przyczyny szkód na własny koszt.
1.1.9. 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 niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.1.10. 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.
1.1.11. 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
dokumenty.
2. MATERIAŁY
Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robót nazwy producentów i nazwy handlowe materiałów
służą do określenia minimalnych parametrów technicznych i użytkowych wyrobów budowlanych.
Zamawiający nie wymaga od Oferentów stosowania wymienionych wyrobów i dopuszcza stosowanie
wyrobów równoważnych, jednakże wskazane wyroby budowlane określają minimalne wymagania, co do
parametrów technicznych i walorów użytkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte wyroby budowlane posiadały:
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
b) Oznaczenie CE
c) Oznaczenie wyrób budowlany „B”
d) Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
e) Inne prawnie określone dokumenty.
f) Powinny posiadać właściwości i parametry techniczne na poziomie, co najmniej równoważnym jak
określone w specyfikacji i dokumentacji technicznej.
2.1. 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 przedstawiciela Zamawiającego.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, w
którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inżyniera.
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów /
sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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 ST
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 nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi:
 harmonogram robót
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
 projekt organizacji robót
5.2. Prace remontowe podzielone są na dwie podstawowe grupy robót:
 prace rozbiórkowe
 prace remontowe.
5.2.1 Prace budowlane
Prace rozbiórkowe w zakresie:
- demontaż drobnych elementów typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne
- rozbiórki murowe
- rozebranie obróbek blacharskich
- demontaż stolarki z wykuciem ościeżnic (w tym wejściowych do łazienek)
- rozebranie papy
 wykucie nowych wnęk, bruzd i otworów,
 rozbiórka części ścian
- wywiezienia materiałów pochodzących z rozbiórki.
Prace remontowe w zakresie:
- wykonanie nowych ścian murowanych
 uzupełnienie miejscowe tynków ścian
 docieplenie budynku
 izolacje i papowanie
- montaż nowej stolarki
 wykonanie parkietów i obróbek blacharskich
- osadzenie drobnych elementów typu kratki, drzwiczki
- roboty malarskie
- prace porządkowe
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Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia robót należy zabezpieczyć teren i pomieszczenia przyległe
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu
pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. mycie okien, posadzek,
zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna Ogólna” pkt. 6.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości
wykonywanych Robót zgodnie z podpisaną umową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
• badanie jakości sprzętu
• kontrolę prawidłowości wykonania robót
• ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych, 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 Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawy
z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z późniejszymi zmianami.
6.4. Dokumenty budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).
Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
Dokumenty 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. Powinny być udostępnione na każde życzenie
Inżyniera.

14

Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
 Projekt budowlany
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Wskazane braki w przedmiarach robót
mogą być wyjaśniane i uzupełniane na etapie postępowania przetargowego, poprzez zgłoszenie – zapytanie
skierowane do Zamawiającego z wyjątkiem robót nie dających się przewidzieć przed przystąpieniem do
realizacji. . Zamawiający zajmie stanowisko dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub udzieli wyjaśnienia, a
Oferenci uwzględnią zmiany w swojej ofercie. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora
na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Zamawiającego.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)
Ogólne zasady przedmiarowania. Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i służą
jedynie jako dodatkowa informacja, którą Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporządzaniu przedmiaru
zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjętych podstaw wycen z publikacji katalogów
nakładów rzeczowych – właściwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych
wykazano odniesienia do zestawień, rysunków lub stanowią one sprawdzalny zapis wyrażeń obmiaru. Użyte
i obowiązujące jednostki wyliczenia poszczególnych robót wg załączonych przedmiarów robót. Użyte
jednostki w przedmiarze robót: [m], [m2], [m3], [szt.], [ t ], [ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robót jest
opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej, wskazane w przedmiarze braki nie są podstawą
do podwyższenia ceny umownej wykonania inwestycji.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inspektora. 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 przez cały okres
trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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7.5 Ryczałt
Przy rozliczeniu ryczałtowym nie wykonuje się obmiarów robót, obowiązuje cena podana w formularzu
ofertowym która jest niezmienna i uwzględnia ryzyko robót nie ujętych w ofercie.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
c) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót.
8.2.1.Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
oraz jakości wykonanych robót.
8.2.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1.
8.2.3. 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
dokumentacjąi SST i umową.
8.3. 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 8.2. „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 (druk oferta). 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:
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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,
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 oznakowań pionowych, poziomych,
barier 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 strona
uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy.
10. ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU
Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót
1.1 Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych i będzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót,
1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny
obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości w wymaganym terminie,
włączając w to poniższy wykaz:
a) koszty bezpośrednie, w tym:
-

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót,
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na
stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,
koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i
demontażu po zakończeniu robót,

b) koszty ogólne budowy, w tym:
-

-

-
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koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich,
wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,
wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,
koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia
tych obiektów,
koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie
placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające
materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,
koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych
jako środki nietrwałe,
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty
środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
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-

koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi
pozycjami przedmiaru, opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,
koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w
specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie
zamawiającego,
koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne
podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku z
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi,

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę:
-

ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;
wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością
materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków,
specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót
budowlanych.

Informacje, dotyczące zakresu pozycji przedmiaru robót i wymagania dotyczące zakresu cen podanych w
kosztorysie dla poszczególnych pozycji przedmiaru, w tym następujące informacje i wymagania:
a) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową,
specyfikacjami technicznymi
b) Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące
wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty
ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów
technicznych, , wiedzy technicznej, wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela zarządzającego
realizacją umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w
przedmiarze robót, wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.
c) Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty
wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania
tych robót z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą
techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz
operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez
wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
d) Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru
robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach przekazanych
Wykonawcy, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych w
istniejących pozycjach przedmiaru.
e) W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru
robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu
budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są
niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca niewypełnione i odpowiednio
oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisać typ oferowanego przez
siebie materiału, maszyny itp.
g) Podane w rubryce „podstawa” numery katalogów , tablic i kolumn są tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupełniających szczegółowych opisów zakresu robót i zasad obmiarowania. Nie stanowią
obowiązującej podstawy ustalania nakładów rzeczowych przy kalkulowaniu cen jednostkowych.
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Dokumentacja SST
Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Umowa z Inwestorem
Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia
Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy
Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych
Dz.U.02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunków jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektórych urządzeń transportu bliskiego
Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia
Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia
Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia
Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia
Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia
Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia
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SZCZEGÓŁOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
1. SSTB 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45111300-1
1.1 Wstęp
1.1.1
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót przygotowawczych.
1.1.2. Zakres robót
Prace przygotowawcze obejmują :
- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy
- Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią
- Roboty rozbiórkowe związane z przemurowaniem
- Inne niezbędne prace rozbiórkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia
projektowego
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na miejsce składowania odpadów
- Uiszczenie opłata za korzystanie ze środowiska - demontaż rusztowań
- Oczyszczenie terenu po zakończeniu robót
1.2 Materiały
Dla robót głównych materiały nie wstępują. Materiały pomocnicze służące rozbiórce należy użyć zgodnie z
zastosowaną technologią rozbiórki.
1.3 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. Roboty związane
z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem
zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany
przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
1.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00.
1.5 Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". Roboty
rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do
których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz należy utylizować lub ponownie
wykorzystać , Zamawiający nie będzie w tym wypadku rościł żadnych praw własności, w przypadku utylizacji
na wysypisku należy dostarczyć dokumenty potwierdzające utylizację. Pozostałe elementy z rozbiórek
podlegające bezwzględnej utylizacji (odpady niebezpieczne) należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub
składowisko złomu. Odpady wartościowe , blacha miedziana podlega sprzedaży przez Zamawiającego.
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania powinni być
przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie
jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły
(opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o
powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracowników, składowania
podręcznych narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Używanie
skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest zabronione.
Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest zabronione.
Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór
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techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatności do wykonania robót zapisem w dziennik budowy.
Podłoże gruntowe pod rusztowanie
- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1Mpa.
Nośność podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla danego
podłoża zgodnie z obowiązującą normą przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej niż 3
- Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie
odprowadzenie wody. Przegląd rusztowania - Codziennie przez brygadzistę
- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących
bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych.
1.6 Kontrola jakości
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
1.7 Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
1.8 Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru
robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały: - Wykonanie robót rozbiórkowych - Sprawdzenie czy
wykonanie robót rozbiórkowych zostało wykonane w sposób nie-naruszający większego zakresu niż
przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej - Zabezpieczeniu czynnych przewodów i kabli
napotkanych w obrębie prac rozbiórkowych (jeśli będą występowały) - Zgodność z dokumentacja techniczną
1.9 Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00
1.10 Przepisy związane
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące
metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
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2. SSTB 01.02 TERMOIZOLACJA ŚCIAN KOD CPV 45320000-6
2.1 Wstęp
2.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót izolacji
termicznej ścian zewnętrznych.
2.1.2 Zakres robót
Zakres robót elewacyjnych obejmuje wykonanie:
- Przygotowanie podłoża pod wykonanie termoizolacji
- Przymocowanie płyt termoizolacyjnych
- Wykończenie powierzchni termoizolowanych
2.2 Materiały
− farba elewacyjna silikatowa
− kątownik aluminiowy ochronny
− kołki stalowe do wełny
− masa tynkarska o wyglądzie granitu
− płyty z wełny mineralnej 14 cm lambda min 0,036W/mK
− Siatka z wł.szklan.ponad 100 do 200 g/m2
− środek gruntujący pod wyprawy tynkarskie szlachetne
− środek gruntujący systemu ociepleń
− środek uszczelniający tynk mozaikowy drobnoziarnisty
− środek zwiększający przyczepność pod tynk mozaikowy drobnoziarnisty
− zaprawa klejąca do płyt termoizolacyjnych
− zaprawa tynkarska mineralna uziarnienie 1.5mm
2.3 Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i
sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunkumateriałów, sprzętu itp. Sprzęt używany
przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
2.4 Transport
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport
na budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.
2.5 Wykonanie robót
cieplenie ścian budynków wg metody „lekkiej mokrej” (BSO) polegającej na pokryciu zewnętrznych
powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw:
- wełna szczelnie przyklejona z przewiązaniem spoin za pomocą masy klejącej i dodatkowo mocowany
kołkami,
- siatka z włókna szklanego przyklejona do wełny,
- zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk mineralny
Uwaga: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.
Montaż płyt termoizolacyjnych strefa podziemna
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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Izolacja termiczna. Warstwa izolacji termicznej z płyt powinna sięgać co najmniej na około 30 cm powyżej
poziomu gruntu.
Przejście w izolację termiczną elewacyjnej ściany z cegły lub tynkowaną zewnętrzną izolację termiczną i
izolację obwodową musi być wykonane starannie, a płyty ściśle łączone na styk. Płyty można instalować
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metodą traconego deskowania lub przyklejać do podłoża, na przykład klejącą zaprawą cementową lub
bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno. W razie stosowania kleju bitumicznego,
zachowującego przez cały czas elastyczność, płyty muszą być podparte (np. na izolacji obwodowej) lub
dodatkowo zamocowane mechanicznie. Jeśli izolowane są większe powierzchnie (więcej niż jeden rząd płyt
termoizolacyjnych), wymagane jest mechaniczne mocowanie kołkami. Tynkowanie lub wykańczanie
powierzchni cokołu należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami dotyczącymi mostków termicznych,
stosując specjalny tynk do cokołów lub płytki
mrozoodporne o małej nasiąkliwości. W ścianach szczelinowych płyty powinny być przyklejane przynajmniej
jako najniższy rząd płyt izolacji cieplnej na ewentualną warstwę izolacji przeciwwodnej wewnętrznej ściany
muru. Jeśli ma być zastosowana izolacja obwodowa, powinna ona stanowić kontynuację izolacji cieplnej
ściany szczelinowej lub zachodzić na zewnętrzną ścianę muru, aby uniknąć powstania mostka termicznego.
Praktyczne rozwiązanie zależy od sposobu skonstruowania podparcia zewnętrznej ściany muru.
Montaż płyt termoizolacyjnych
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić
linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od
płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą pomocne przy bieżącej
kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy
do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego
pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami
poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15cm). Nie
dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej
powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być
całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk
naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać
szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt
termoizolacyjnych większe niż 2mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin
mniejszych niż 4mm – w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych – do ich wypełniania można
użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. W celu uniknięcia otwartej spoiny
pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego
spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.
Uwaga: Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przywiązanie (nie dotyczy krawędzi
ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt
wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10cm.
Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży
otworów w elewacjach.
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej
wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt Termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż
prowadnicy.
Tynki cienkowarstwowe
Przygotowanie podłoża
Podłoże pod tynki powinny być równe, mocne, jednorodne równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche,
nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub
zeszlifować. Rysy, raki, ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni
smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi
albo stosując środki mechaniczne.
Tynk cienkowarstwowy na elewacji
Przed tynkowaniem w ścianie mocuje się haki, które uszczelnia się dookoła pianką montażową lub kitem
plastycznym. Długość elementów mocujących – rynien i rur spustowych trzeba dobrać tak , aby pomiędzy
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orynnowaniem a ocieploną ścianą pozostała szczelina minimum 2cm. Podłoże pod tynk powinno być
stabilne równe oraz nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić
przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjnej. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże. Tynk należy nakładać na przygotowane
podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar
materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami
okrężnymi przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskując żądaną fakturę. Czas otwarty pracy
(pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić
maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).
Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed
naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne.
Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac,
jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów
atmosferycznych. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej
powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i
wysychania tynku, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po
upływie 2÷4 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby).
Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną
elewację. Zwykle do
wykonania szczelin stosuje się dwie metody:
- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ścienne lub narożnego w
warstwie materiału ocieplającego (ponad szczelną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub
poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na
szerokość ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil
dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz
paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i
całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące
profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm.
Uwaga: Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu
profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu.
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku Profili ściennych.
- wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili. Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem
specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji projektowej.
Projektant w tym przypadku zobowiązany jest zamieścić opis oraz rozwiązanie w postaci szczegółowych
rysunków.
Ościeżnice okien i drzwi
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle dostawcy
systemów. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży
otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja
układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż
2cm). Pozostawienie powierzchni ościeży
otworów okiennych bez ocieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się
pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest
stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym
współczynniku przewodzenia ciepła.
Malowanie elewacji. Upewnić się czy podłoże jest czyste, suche. Nie rozpoczynać pracy bez uprzedniego
rozprowadzenia impregnatu regulującego chłonność podłoża. Grunt można kłaść wałkiem, jednak lepsze
efekty uzyskuje się używając szerokiego pędzla, tzw. ławkowca. Elewację można malować tylko podczas
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sprzyjających warunków atmosferycznych. Należy unikać malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej
pogody (elewacja powinna wyschnąć zanim spadnie deszcz).
Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności powietrza: 75% (poziom wilgotności kontroluje się przy
pomocy higrometru, można też skontaktować się z lokalną stacją meteorologiczną). Nie należy malować w
pełnym słońcu w temperaturze niższej niż 5°C i wyższej niż 35°C. Nakładany produkt (farba, jak również
emulsja gruntująca) powinien być starannie wymieszany przed użyciem. Rozpocząć nakładanie farby u góry
ściany i stopniowo malować coraz niżej. Ramy okienne, drzwiowe i inne elementy nie malowane powinny
być starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem
uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się
poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu.
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania powinni być
przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie
jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły
(opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o
powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracowników, składowania
podręcznych narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji.
Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest
zabronione. Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest
zabronione. Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatności do wykonania robót zapisem w
dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod rusztowanie
- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1Mpa.
Nośność
podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla danego podłoża
zgodnie z obowiązującą
normą przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej niż 3
- Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie
odprowadzenie
wody.
Przegląd rusztowania
- Codziennie przez brygadzistę
- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących
bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych.
Uwaga! Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania robót będą wymagane według instrukcji użycia
wybranego przez wykonawcę dostawcy systemu ociepleń.
2.6 Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. Kontrola winna odbywać
się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta.
Sprawdzaniu podlega m.in.:
- Zgodność wykonania robot z dokumentacją projektową Sprawdza się przez porównanie wykonania robot z
dokumentacją opisową, rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne,
pomiary oraz konieczne próby.
- Materiały. Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub
protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej .
- Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji. Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury,
pęknięcia, brak pionowości, odchylenia płaszczyzn brak wypełnienia przestrzenni materiałami izolacyjnymi,
szczeliny w izolacjach nieprawidłowości stosowania łączników, brak wymaganej płaszczyzny wypełnienia
zaprawa klejowa itp. Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli
odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować
jak tynki kategorii III, co należy zapisać w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków
kategorii IV wiąże się z dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. Wykończona
wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się
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oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej
powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.
Kontrola podłoża:
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest
wykonanie testu nośności podłoża
przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO
- odchyłki geometryczne podłoża. Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: Kontrola ta polega
nasprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia.
Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu
formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz
ilościowej. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku
dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności.
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:
- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w
zakresie koniecznym
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych
- osadzenia łączników mechanicznych
- wykonania warstwy zbrojonej
- wykonania (ewentualnego) gruntowania
- wykonania obróbek blacharskich
- zamocowania profili
- wykonania wyprawy tynkarskiej
- wykonania (ewentualnego) malowania
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte,
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. Kontrola
przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
równości i ciągłości powierzchni, rozkładu i szerokości spoin. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej
nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób
wyrywania łączników. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości
zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej,
równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do
dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.) Sprawdzenie
równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego)
gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. Kontrola
wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną
płaszczyznę ściany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości,
równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być
zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych
wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na
całej długości
łaty kontrolnej (łata długości 2,0m)
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż
30mm na całej
wysokości budynku
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji –
10mm
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku
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- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny być
większe niż 7mm
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i
barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wyglądu
zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z
odległości > 3m.
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami
szczegółowymi zawartymi w umowie.
2.7 Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
2.8 Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli będą
podlegały:
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
- Dokładność przygotowania powierzchni ścian przed tynkowaniem ociepleniem
- Czystość i suchość powierzchni tynkowanej
- Grubość warstw izolacyjnych i rodzaj użytej izolacji termicznej
- Sposób mocowania izolacji termicznej
- Dokładność wykonania tynku cienkowarstwowego
- Jakość i klasę materiałów
- Dokładność ułożenia elementów okładzinowych
- Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami
- Czystość wykończenia
- Jakość i dokładność malowania
- Zgodność kolorystyki elewacji z dokumentacją projektową
2.9 Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00
2.10 Przepisy związane
PN-EN 13499:2005
PN-EN 13500:2005
PN-B10245:1961
PN-B-10107:1998
PN-70/B-10100
PN-75/C-04630
PN-92/P-85010
PN-M-47900-1:1996
PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996
PN-M-47900-4:1996
PN-69/B-10260
PN-74/B-24622
PN-74/B-24620
PN-77/B-27604
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplani (ETICS) ze styropianem Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną Specyfikacja.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej – Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Tynki i zaprawy budowlane
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
Tkaniny szklane.
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i
główne parametry.
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur.
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Materiały izolacji przeciwwilgociowej
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989 – 1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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3. STB 01.03 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH. OBRÓBKI BLACHARSKIE. RYNNY I RURY
SPUSTOWE
3.1 Wstęp
3.1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania iodbioru

związanych z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. . Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem i Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
3.1.2 ZRoboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie obróbek blacharskich, rynien irur
 spustowych oraz elementów wystających ponad dach budynku:
3.2 Materiały
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
a) Blacha stalowa tytanocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą cynku
( 275 g/m2 ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.
SEKOspec 4 Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 2.2.3. Inne blachy płaskie:
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x 2000
mm lub 1250x2000 mm. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie zinstrukcją

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3.3 Sprzęt
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.
3.4 Transport
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Materiały naleŜy
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością
przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka
transportu. JeŜeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość
nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
3.5 Wykonanie robót
Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:
− w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami
podanymi
− deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku
górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być
większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski
naleŜy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niŜ 2
mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe
powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.
− papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu gwoździami,
− podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy
wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych
fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe.
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Podkład z desek pod pokrycie blachą
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:
− podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek
obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być
większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,
− odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie
więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową,
− podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, łączonych na wpust lub
przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się układanie
desek na styk,
− gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu blachą
cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu
blachą miedzianą
– gwoździe miedziane,
− w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. podkład
powinien być pełny, z desek układanych na styk,
− podkład powinien spełniać wymagania
Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich W przypadku pokryć z blach płaskich naleŜy stosować
się do następujących zaleceń:
– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,
– roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o kaŜdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C.
Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,
– blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowowapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłoŜu zawierającym związki siarki. PodłoŜa te naleŜy najpierw
zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie
miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
– pas okapowy należy wykonać z blachy, łączonej w zaleŜności od spadku na rąbki leŜące pojedyncze lub
podwójne i mocując go do deskowania żabkami lub gwoździami ocynkowanymi,
– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.
Inne pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową,
aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłoŜu powinny spełniać wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niŜsze, płaskie fragmenty
wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym
podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002. Zakłady wyrobów z blachy stalowej z
powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek stojący. Pokrycia dachowe z
blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową, organiczną,
układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej
konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłoŜu,
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002. Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw.,
układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek stojący i na zwoje.
W przypadku montażu należy przestrzegać następujących zasad:
– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły
lub noŜyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających
podczas cięcia wysoką temperaturę
– ze względu na korozję miejsc ciętych,
– po cięciu i wierceniu naleŜy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie
powierzchni blach,
– w przypadku mocowania elementów obróbek z blachy za pomocą wkrętów samonawiercających do łat
drewnianych lub metalowych, wkręty naleŜy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę,

30

Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe

aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej
podkładki stalowej.
– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montaŜu naleŜy zamalować farbą
zaprawową
Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm
moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można
wykonywać na oblodzonych podłoŜach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich 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 obszaru dylatacji.
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na
wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną
niedrożności rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej
długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
3.6 Kontrola jakości
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
3.6.1 Badania w czasie budowy
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami
oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Kontrola wykonania pokryć polega na
sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.
3.7 Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
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3.8 Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 8.4.3.
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
 Sprawdzenie szczelności połączeń rynien i rur spustowych
3.9 Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00
3.10 Przepisy związane
PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245
PN-EN 505:2002
PN-EN 502:2002
PN-EN 507:2002
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
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Pochylenia połaci dachowych.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłoŜu.
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na
ciągłym podłożu.
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym
podłożu.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i
wymagania.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
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4. STB 01.04 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6
4.1 Wstęp
4.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót murowych.
4.1.2 Zakres
Zakres robót murowych obejmuje wykonanie robót:
- Zamurowanie i uzupełnienie otworów w ścianach konstrukcyjnych
- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
- Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych
- Murowanie ścianek działowych
4.2 Materiały
Do wykonania opisanego zakresu robót należy zastosować materiały:
- Bloczki z betonu komórkowego 59x24x8
- Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12
- Bloczki wapienno-piaskowe 60x20x24cm
- Bloczki betonowe M12
- Bednarka stalowa g/w 20-70/1,5-5mm-St3S
- Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła, pełna kl.15
- Cegła wap.-pias.peł.1NF, 25x12x6,5 kl.15
- cement portlandzki 35 bez dodatków
- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
- Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.
- gwoździe budowlane okrągłe gołe
- Klamry ciesielskie
- nadproża strunobetonowe
- Piaski do zapraw budowlanych naturalne
- wapno suchogaszone
- Woda przemysłowa z rurociągu
- zaprawa cementowa
4.3 Sprzęt
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt potrzebny do
wykonania robót to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i
murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.
4.4 Transport
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport
materiałów odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek odbywać może się
mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany przy pomocy taczek oraz wciągarki
ręcznej lub dźwigu pionowego.
4.5 Wykonanie robót
Roboty murowe tradycyjne.
Prawidłowe przewiązanie elementów w murze zapewnia równomierny rozkład obciążeń i odkształceń. Przy
wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami:
- Elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub stojąco, co zapewnia najlepszą równowagę
muru,
- Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład obciążeń
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skupionych z jednego elementu na kilka innych
- Podczas murowania należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, która ma ogromny wpływ na
nośność i trwałość konstrukcji. W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane ogólne zasady
wiązania cegieł. W narożnikach, filarach między okienny i między drzwiowych, występuje często
konieczność stosowania elementów ułamkowych. Dlatego też należy stosować elementy uzupełniające Np.:
cegły modularne, lub cegły połówkowe produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjność
akustyczną pustaki w ścianach wewnętrznych układa się szczelinami prostopadle do lica ściany. W ścianach
zewnętrznych, których izolacyjność cieplną zapewnia styropian lub wełna mineralna, układ szczelin w
pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku
pustaków o odpowiednim kształcie. Warunki wykonania i odbioru robót murowych. Roboty murowe muszą
być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budynku. Jeżeli niezbędne są odstępstwa od
stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym prowadzeniu prac musi być uzgodniona z projektantem. Roboty
murowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczące odbioru
robót murowych zostały opisane w PN-68/B-10020. Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy
pomocnicze powinny być przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza, wyroby o złej jakości
należy zmieniać na inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny być nawilżone wodą. Mury
wznosi się równomiernie na całej długości. W miejscach łączenia murów wznoszonych w różnym czasie
należy pozostawić zazębienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad świeżo wykonaną kondygnacją wynosi
5 dni.
4.6 Kontrola jakości
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegać:
- zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i powołanymi normami
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczna
- grubość muru
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych
- pionowość powierzchni i krawędzi
- poziomość warstw cegieł
- grubość spoin i ich wypełnienie
4.7 Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
4.8 Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi będą podlegały:
Podczas odbioru robót murowych powinny być sprawdzone:
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
- Wpisy do dziennika budowy
- Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez producentów
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających
- Wpisy do dziennika budowy odbioru materiałów i wyrobów
- Zgodność wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
- Odchyłki wymiarów murów zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami
- Odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi z dopuszczalnymi
- Prawidłowe osadzenie nowych nadproży
- Odchyłek ułożenia w pionie i w poziomie
- Marka zaprawy
- Szczególnej uwadze będzie poddana kontrola wykonania spoin
- Rodzaj zastosowanych materiałów do izolacji
- Poprawność mocowania materiałów izolacyjnych
- Grubość warstw materiałów izolacyjnych
- Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281: Odbiór robót murowych powinien
się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
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4.9 Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00
5.10 Przepisy związane
PNB-03002:2007
PN-68/B-10020
BN-80/B-10021
PN-B-12050:1996
PN-EN 13139
PN-EN 197-1
PN-89/B-10425
PN-EN 13467:2003
PN-EN 13063- 2+A1:2009
PN-60/B-82251

35

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
Kruszywa do zaprawy
Cement PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
Wyroby do izolacji cieplnej
Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi –
Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach
zawilgocenia.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe
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5. SSTB 01.05 IZOLACJE CIEPLNE KOD CPV 45321000-3
5.1 Wstęp
5.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji cieplnej
5.1.3 Zakres
Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie izolacji
wg dokumentacji projektowej w zakresie:
- wykonania ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją części administracyjnej granulatem wełny
mineralnej
- wykonania ocieplenia stropu piwnic płytami z wełny mineralnej przyklejanymi do stropu
Szczegółowy zakres czynności:
- wdmuchnięcie granulatu wełny mineralnej poprzez otwory rewizyjne w ścianach kolankowych (wełna m.
- Przyklejenie wełny mineralnej

5.2 Materiały
wełna mineralna granulowana o parametrach:
- Gęstość nasypowa - min. 40 kg/m3
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD≤0,038 W/mK.
- Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λobl.=0,038 W/mK.
- Nasiąkliwość wodą przy całkowitym zanurzeniu - < 2%.
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ=1,0.
- Klasa reakcji na ogień - wyrób niepalny, A1.
- Temperatura topnienia włókien - >1000ºC)
5.3 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0
- Wymagania ogólne. 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. Zaleca się stosować
agregaty o wydajności od 4 m3 /h do 10 m3 /h. Dopuszcza się stosowanie maszyn zaprojektowanych i
wykonanych z przeznaczeniem do pracy ze wszystkimi materiałami pochodzenia mineralnego o konstrukcji
zapewniającej precyzyjne podawanie granulatu, a jednocześnie posiadające system zabezpieczeń
chroniących przed przedostawaniem się do komory nadmuchu ciał obcych lub zanieczyszczeń oraz przed
porażeniem prądem. Każde z urządzeń powinno być opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukcje obsługi.
Maszyny muszą mieć regulowaną prędkość pracy, niskie zużycie energii, niski poziom hałasu i wytwarzające
minimalną ilość pyłu. 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.
5.4 Transport
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
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5.5 Wykonanie robót
P1.5.1 Wdmuchiwanie granulatu
Roboty przygotowawcze
Do robót przygotowawczych zalicza się:
3. Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostępne do ustawienia maszyn lub agregatów
wdmuchujących.
4. Ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących.
5. Wciągnięcie węży elastycznych na dach.
6. Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach. - Zabezpieczenie przed dostępem osób
trzecich do wszelkich urządzeń technicznych.
7. Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania się do
pracy.
Wykonanie podstawowych robót
Czynności wstępne:
- Nawiercenie otworów próbnych Ø 80 mm (2–4 szt.) w ścianie kolankowej stropodachu
Czynności zasadnicze:
- Wytrasowanie osi otworów technologicznych. W tym celu należy posługiwać się taśmą mierniczą i szkolną
kredą oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego
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 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”, 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).
- Sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja fotograficzna
stanowi załącznik do protokołu odbioru robót.
- Końcową czynnością jest zamurowanie otworów technologicznych
1.5.2. Przyklejanie wełny
Przyklejanie wełny na podłoże czyste, odtłuszczone i suche.
5.6 Kontrola jakości
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
5.7 Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
5.8 Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie wg ST 00.00
5.9 Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00
5.10 Przepisy związane
PN-EN ISO 6946
- PN – EN 14064
- PN-EN ISO 10456
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Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.
Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie granulatu.
Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i obliczeniowych
wartości cieplnych.
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- 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.
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6. SSTB 01.06 DACHY IZOLACJE I POKRYCIA KOD CPV 45261210-9
6.1 Wstęp
6.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót termomodernizacyjnych
polegających na ocieplaniu dachów:
6.1.2 Zakres
Zakres opracowania obejmuje zerwanie istniejącej warstwy izolacji na dachu, wykonanie robót izolacyjnych i
pokryć dachowych.
6.2 Materiały
− Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg
− ciasto wapienne (wapno gaszone)
− Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
− Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm
− Gaz płynny propanowo-butanowy
− kołki montażowe do izolacji dachu
− papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV250S5
− papa termozgrzewalna podkładowa samoprzylepna
− piasek z dowozem loco budowa
− Płyty styropianowe EPS 038-dach,podłoga
− Płyty styropianowe EPS100 kliny
− Płyty wiórowe typu OSB - 3 22 mm
− roztwór asfaltowy do gruntowania
− woda
6.2.1. Materiały pomocnicze
Do materiałów pomocniczych w robotach termo-modernizacyjnych stropodachów wentylowanych 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.
- płyty osb do zaślepienia przewodów wentylacyjnych
- 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 techniczno technologicznego w budownictwie.
6.3 Sprzęt
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania robót
izolacyjnych
należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:
- Urządzenia do podgrzewania papy termozgrzewalnej
- Narzędzia do nanoszenia powłok izolacyjnych wg wymagań producentów (pace, szczotki)
- Inne narzędzia ręczne
- Sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych
Sprzęt techniczny i bhp
1) Ubrania ochronne i robocze.
2) Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach betonowych i
kominkach
wentylacyjnych.
3) Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe.
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4) Kaski ochronne (hełmy BHP).
5) Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciw-uciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum
20mm.
6) Rękawice pyłoszczelne.
6.4 Transport
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Do wykonania robót montażowych, należy stosować następujące środki transportu:
- Wyciąg elektryczny o odpowiednio dobranym udźwigu
- Środek transportu do przewożenia elementów (samochód dostawczy)
- Inne środki transportu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP
6.5 Wykonanie robót
6.5.1 Termoizolacja dachu, attyk i pokrycie dachu.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót izolacyjnych:
- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia.
- Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez
wgłębień wypukłości
oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.
- Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub
fazowane pod kątem
45 na szerokości i wysokości, co najmniej 5 cm od krawędzi.
- Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
- Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być
naniesiona dopiero
po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5st. C.
- Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi, wywinięcie papy na attykę.
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Podłoże przeznaczone pod pokrycia papowe muszą spełniać kilka
podstawowych
wymagań:
- Podłoże powinno być równe, co ma decydujące znaczenie na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy
do
podłoża oraz estetykę wykonanego pokrycia;
- Wytrzymałość i sztywność podłoża powinny zapewniać przeniesienie przewidywanych obciążeń
występujących podczas
wykonywania robót oraz podczas eksploatacji dachu;
- Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, oraz zagruntowane asfaltowym środkiem
gruntującym,
dopuszczonym do stosowania w budownictwie;
- Zaleca się również, aby przy obróbkach elementów wystających nad powierzchnię dachu stosować- kliny z
styropianu
mineralnej, względnie ze styropianu oklejonego papą.
Podłoża betonowe Podłoża betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed
rozpoczęciem układania pokrycia papowego wilgotność mniejszą niż 6%. Jeżeli wilgotność będzie większa
należy się liczyć z mniejszą przyczepnością do podłoża ułożonej papy, a także z tworzeniem się pęcherzy w
pokryciu. Przed rozpoczęciem układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków dachu oraz wykonać
wszystkie prace
poprzedzające, takie jak: montaż świetlików, wywietrzników, masztów oraz innych elementów
ponaddachowych. Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez
niezwłoczne ułożenie na nim, co najmniej jednej
warstwy papy. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy powiększyć otwory
przelewowe w ścianie attyki, rozebrać kominy, dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić osadzenie
wpustów dachowych, wielkość spadków połaci dachu oraz określić ilość przerw dylatacyjnych i w oparciu o
dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.
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Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 0sC w
przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niż +5sC w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury te mogą być nieco niższe pod warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w
pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20sC i wynoszone na dach bezpośrednio przed ich
układaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni,
a także podcza opadów atmosferycznych lub silnego wiatru. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia
dybli drewnianych, rynien, haków i
innego oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy podkładowej obróbek detali dachowych
takich jak ogniomury, kominy, świetliki. Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym
będzie zgrzewana i po przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z
dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na całej ich szerokości (12-15 cm) należy podgrzać palnikiem i
docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania
polega na rozgrzewaniu podłoża oraz spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się
masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy
odpowiedni wypływ masy, który powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy.
Brak wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem. Kolejne
pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 1215cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody
oraz zgodnie z kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy
podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno
poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy
podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem
45% narożnika z każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu.
Izolacje termiczne z twardego styropianu. Ogólne zasady przygotowania podłoża jak dla typowych robót
izolacyjnych. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania
budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Płyty izolacyjne ze styropianu powinny być
układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowe tak, aby przesuniecie
styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3cm. Płyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mieć jednakową grubość.
6.6 Kontrola jakości
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Kontrola robót powinna być przeprowadzona w fazach:
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych
- po przygotowaniu podkładu pod izolacje
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki
6.7 Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
6.8 Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru
robót zanikających.
Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały:
- Dostarczone na budowę materiały izolacyjne
- Przygotowanie podkładu pod izolację
- Sprawdzenie grubości docelowej wykonanych warstw izolacyjnych
- Wykonania każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- Sposób uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki
- Jakości materiałów
- Sprawdzenia wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu
- Sprawdzenia spadków podłoża lub podkładu
- Sprawdzenia ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem

41

Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe

- Sprawdzenia dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.
6.9 Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00
6.10 Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.
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7. SSTB 01.07 INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI KOD CPV 4542000-7
7.1 Wstęp
7.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót polegających
na dostawie i montażu ślusarki i stolarki otworowej.
7.1.2 Zakres
Zakres robót obejmuje wykonanie:
- dostawa i montaż wyłazu dachowego
- dostawę i montaż ślusarki otworowej zewnętrznej
- dostawę i montaż świetlików
7.2 Materiały
 Drzwi stalowe, ościeżnice stalowe wyposażone w zamek z wkładką na klucz patentowy, zawiasy
- świetliki stalowe
- Okna U=1,3W/m2K profile aluminiowe i PCV wg zestawienia,
7.3 Sprzęt
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Wykonawca elementów z profili aluminiowych i PCV powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania
systemowego, umożliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów. Sprzęt powinien być sprawny,
podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed
transportem powinny być zapakowane przy użyciu folii, tektury, styropianu. Naroża i okucia powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być wzmocnione.
7.4 Transport
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Aluminiowe /PCV/ płytowe i stalowe okna i drzwi powinny być transportowane w opakowaniach jw. w pozycji
zbliżonej do wbudowania dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami
atmosferycznymi i możliwością uszkodzeń podczas transportu. Elementy ślusarki oraz pozostałe materiały
powinny być przewożone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych przed przemieszczaniem się
ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów atmosferycznych do wnętrza. Transport wewnętrzny:
poziomy ręczny, pionowy wyciągiem budowlanym.
7.5 Wykonanie robót
Wymagania ogólne .
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ościeży, podłoży
- możliwość mocowania elementów do ścian, podłoży
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
Montaż stolarki
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja producenta.
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku, podłożu. Powłoki malarskie powinny być
jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót
malarskich . Montaż ślusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność
wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad
w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy
oczyścić i naprawić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę i ślusarkę
należy zamocowywać w ościeży zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W sprawdzone i
przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub
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listwach. Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe ni= 2mm na 1m
wysokości , jednak nie więcej ni= 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być
większe niż:
- 1mm przy długości przekątnej do 1m
- 2mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Drzwi aluminiowe mocować w
ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej.
Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej w przypadku murów szczelinowych. Mocowanie do
ściany zewnętrznej jest także możliwe ale należy wówczas stosować specjalne izolowane elementy
kotwiące. Szczelina pomiędzy drzwiami a ściana wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci
pianki. Wnęki otworów drzwiowych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po
zakończeniu
tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ściana powinno
przypominać spoinę trójkątna i zachodzić co najmniej 6mm na ościeżnice i ścianę. Masa musi zapewniać
wodoszczelność. Podczas montażu ślusarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:
Na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości
nie większej niż 200mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm .
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu
odkształceń podczas zamykania. Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. Producent
ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadra pracowników
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Należy wykluczyć bezpośredni
kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i
wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na
mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folia
PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnętrzną warstwa licowa
należy pozostawić szczelinę min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczna masa
uszczelniająca. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz
cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Wyjątek
stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 [m. Ciecia elementów stalowych
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z
drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania smrodkami zawierającymi
sole miedzi, rtęci lub związki fluoru.
7.6 Kontrola jakości
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
7.7 Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
7.8 Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu będą
podlegały:
- Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z
odpowiednią Aprobatą oraz dokumentacją projektową.
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany nie
dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów
powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i
uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów.
- Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy stosować wyroby o minimalnym standardzie i parametrach
technicznych jak określone w dokumentacji i ST.
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- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawidłowości
działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania, obrotu i zamykania
skrzydeł.
- Sprawdzenie szczelności przegród.
- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawności okuć.
- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.
- Sprawdzenie jakości tafli przeszkleń (Np. na brak skaz).
- Zgodność wykonania robót z projektem.
- Jakość wykonanych robót.
- Zgodność wyposażenia ślusarki z obowiązującymi przepisami dla budynków użyteczności publicznej, tj.
oznaczenia, okucia. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty
należy uznać za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.
7.9 Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00
7.10 Przepisy związane
PN-B 10085:2001
PN-72/B-10180
BN-79/7150-01
PN-B-05000:1996
BN-77/7151-08
PN-80/M-02138
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-91/M-69430

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych.
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkło płaskie walcowane.
Okucia budowlane. Podział
Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
Szkło budowlane. Szyby zespolone.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i
wymagania.
PN-75/M-6970
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 573-2:1997
Aluminium i stopy aluminium.
PN-80/M-02138
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
BN-75/1076-02.
Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania.
PN-70/H-97050
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
PN -EN 755-1 :2001
Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki
techniczne kontroli o dostawy.
PN-87/B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-91/M-69430
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 755-9:2004
Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.
Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.
PN-B06200:2002
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stal konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

KONIEC
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