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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót z realizacją zadania :
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. SIENKIEWICZA 8 12-230 Biała Piska „
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót budowlanych
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
SST.B.01 – Roboty przygotowawcze – rozbiórki
SST.B.08 – Roboty murowe
SST.B.10 – Roboty pokrywcze- obróbki blacharskie
SST.B.11- Rob. Tynkowe
SST.B.13 - Stolarka
SST.B.15- Roboty malarskie
SST.B17 – Bezspoinowy system dociepleń
SST.B.19 – Nawierzchnia z kostki betonowej
SST.B.20 – Instalacja odgromowa
SST.B.22 – Instalacja c.o.
SST.B.29- Rusztowania
1.3.1.Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 14 cm.
1.3.2.
Wymiana obróbek blacharskich
–
parapety zewn.(lokale mieszkalne) z blachy powlekanej z profilem zakończeniowym bocznym ( z
jednej długości blachy bez łączenia)
–
obróbki blacharskie daszków nad wejściami do budynków z blachy powlekanej , ścian szczytowych – z
blachy ocynkowanej.gr.0,60 mm
–
montaż rur spustowych z blachy śr. 12 cm. z blachy ocynkowanej (mat. z rozbiórki)
1.3.3.Wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
1.3.4.Wymiana okienek piwnicznych na okienka zespolone , jednodzielne z PCV
1.3.5.Zamurowanie pozostałych okienek piwnicznych wskazanych przez inspektora nadzoru
1.3.6.Pokrycie papą termozgrzewalną jednowarstwowo daszków wiatrołapów
1.3.7.Dwukrotne fluatowanie pow. zewnętrznych
1.3.8.Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi cokołu np. SAKU firmy TEKNOS lub równorzędnymi
1.3.9.Docieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną gr. 8 cm z przeniesieniem opraw oświetleniowych na
ocieplenie.
1.3.10.
Docieplenie stropodachu wentylowanego
1.3.11.
Wymiana zaworów grzejnikowych zwykłych na zawory termostatyczne oraz zawory powrotne ,
wykonaniem podejść
1.3.12.
Wymiana zaworów podpionowych z przygotowaniem podejść.
1.3.13.
Wymiana zaworów przelotowych kulowych szt. 4 (kl. schodowe – zasilanie grzejników kl.
schodowych)
1.3.14.
Modernizacja instalacji odgromowej polegająca na wymianie wsporników naciągowych na
ścianach ze złączkami przelotowymi naprężającymi, złączy instal.. do rynny na dachu, połączeń pręt –
płaskownik, puszek.
1.3.15.
Wymiana opraw z kloszem – wejście do budynku
1.3.16.
Montaż wraz z konstrukcją skrzynki zewnętrznej o wym. 60x40 szt. 1
1.3.17.
Obsadzenie kratek wentylacyjnych (stropodach)
1.3.18.
Obsadzenie tablicy informacyjnej (nr budynku) oraz wsporników do flag po robotach
dociepleniowych.

1.3.19.
Pokrycie papą termozgrzewalną – jednowarstwowe – styki pokrycia dachowego z nowymi
obróbkami blacharskimi ścian szczytowych.
1.3.20.
Malowanie farbą olejną dwukrotne krat i balustrad – balkony

Kolory farb w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
1.3.30
Wykonanie opaski przy budynku (od ul. Tatarskiej) z kostki brukowej betonowej gr.
6 cm. w kolorze ceglastym na podsypce cem-piaskowej
Szczegółowy opis robót przedstawiony jest w dalszej części SST,
a także pozostałych robót wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia polegającego min. na :
wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórek i demontażu wraz z kosztami ich składowania,
–
zabezpieczeniu pomieszczeń i wyposażenia przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem w wyniku
prowadzonych robót.
–

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o :
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć :
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2.
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3.
Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ,
stanowiących 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.
1.4.4.
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty estakady,tunele, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe
lub urządzenia techniczne, oczyszczalne ścieków , składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze , pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów , pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamentów pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.5.
Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności :
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
1.4.6.
Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej , przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne ,urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7.
Budowle – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8.
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9.
Remoncie – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10.
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków , a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11.
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12.
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.13.
Pozwolenia na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14.
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym , dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.15.
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16.
Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, 0o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych
ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża , będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17.
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającego jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18.
Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego
lub organu specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale
8.
1.4.19.
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20.
Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów , inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz.U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)
1.4.21.
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22.
Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23.
Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24.
Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25.
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do udostępniania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26.
Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
1.4.27.
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych
oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28.
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.29.
Odpowiedniej zgodności – należy przez to zrozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnych tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych .
1.4.30.
Poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych

spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31.
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.32.
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33.
Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.34.
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35.
Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
( Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn.zm.)
1.4.36.
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 robót, bierze udział w
sprawdzaniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37.
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.
1.4.38.
Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane .
1.4.39.
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.
1.4.40.
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.
1.4.41.
Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42.
Wspólny Słownik 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 określonego przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem
20 grudnia 2003r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tz. Od 1 mają 2004r.
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 oraz za ich zgodność z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym, w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy front pracy
(pomieszczenia) wraz z kompletem SST
1.5.2.

Dokumentacją projektową

Dla realizacji przedmiotowego zamówienia została opracowana dokumentacja projektowa służąca do opisu

przedmiotu zamówienia.
1.5.3.

Zgodność robót z SST

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie i dozorowanie budowy w trakcie realizacji robót obciąża Wykonawcę .
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie :
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej ,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
c)możliwością powstania pożaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pom.. Mieszkalnych , magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne składowane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działanie uszkodzenia uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowo wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlega odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny a
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. Z dnia 16.03.2003 r Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o których mowa w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego .
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia nie przewiduje się pozyskiwania masowych materiałów
pochodzenia miejscowego.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów
Nie przewiduje się możliwości stosowania różnych (wariantowych) rodzajów materiałów do wykonywania
robót.
3.
SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową .
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jet to wymagane przepisami .
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyna niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje :
–
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) – występuje możliwość upadku z wysokości, a także
możliwość przebywania osób trzecich w miejscu prowadzenia robót min. dzieci po 1 września do zakończenia
robót.
5.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będa oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i
wytycznych.
5.2.2.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTRAOLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać :
–
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
–
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
–
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
–
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
–
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
–
system(sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań sposób oraz formę gromadzenia wyników badań
laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym , proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
–
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,
–
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
–
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzenie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonania
poszczególnych elementów robót.
6.2.
Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie , że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4.
Badania i pomiary .
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane z godnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5.
Raporty badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonych przez
niego zaaprobowanych.
6.6.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek do badania materiałów u źródła ich wytwarzania . Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które :
1.
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)
2.
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w
pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3.
Znajdują się w wykazie wyrobów. O których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U. 98/99)
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności.
–
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
–
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
–
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
–
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
–
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
–
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
–
data zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
–
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
–
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
–
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.
–
Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

–

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
–

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem
kto je przeprowadził,
–
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził,
–
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęcia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się .
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
–

[2] Książka obmiarów.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie
lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punktach [1] – [3], następujace dokumenty
a) pozwolenie na budowę,
b) protokół przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne ,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
7.

OBMIAR ROBÓT
Przy realizacji przedmiotowego zamówienia nie będzie prowadzony obmiar robót ze względu na
ryczałtowy charakter wynagrodzenia.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Rodzaje odbioru robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c)
odbiorowi częściowemu
d) odbiorowi ostatecznemu końcowego),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika [postępu robót i z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dziennik postępu robót,
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ)
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy)”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych (ofercie) – wynagrodzenia ryczałtowe.
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone do tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmuje :
–
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
–
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
–
wartość pracy sprzętu 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
Nie występuje potrzeba wykonywania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu .
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1
Ustawy
–
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zm.)
–
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177)
–
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r, - o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
–
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,
poz.1229)
–
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)
–
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
–
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004r. Nr 2004, poz.
2086)
10,2 Rozporządzenia
–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobów ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r – w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat,
oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)
–
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650)
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041)
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz,U. Nr 198, poz. 2042).
10.3

Inne dokumenty i instrukcje

–

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I,II,III,IV.V) Arkady,
Warszawa 1989 – 1990.
–
Waryunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Technniki Budowlanej, Warszawa
2003.
–
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROZBIÓRKI
Kod CPV 45111300

Biała Piska 2010

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych związanych z: Termomodernizacją budynku mieszkalnego położonego w Białej
Piskiej przy ul. Sienkiewicza 8 .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
rozbiórek występujących w obiekcie.
B.01.01.00. – Rozbiórki
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Usuwanie azbestu należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14-08-1998 r.
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych - Dz.U. Nr 47 poz. 401
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
B.01.01.00. – Rozbiórki – [1 szt.; 1m; 1m2; 1m3]
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

SST B.08

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262500

Biała Piska 2010

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
murów z materiałów ceramicznych związanych z Termomodernizacją budynku mieszkalnego położonego w
Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 8
.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej
Zamurować należy otwory po zlikwidowanych okienkach piwnicznych .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
Do wykonania czapki betonowej murów oporowych należy użyć betonu wodoszczelnego klasy B20 W6 wg
PN-EN 206-1:2003. Zbrojenie czapek ze stali AIII znaku 34 GS.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
•
Wymiary jak poz. 2.2.1.
•
Masa 4,0-4,5 kg.
•
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
•
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
•
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
•
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
•
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość
cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
–2 na 15 sprawdzanych cegieł
–3 na 25 sprawdzanych cegieł
–5 na 40 sprawdzanych cegieł.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
1
:
1,7
:
5
cement:
wapienne hydratyzowane:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5

cement:
1
1
–
–

wapienne hydratyzowane:
piasek
:
0,3
:
4
:
0,5
:
4,5
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać
lub moczyć w wodzie.
d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły pełnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a
minimalna 10 mm,
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej
liczby cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
•
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
•
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
–
wymiarów i kształtu cegły,

–
liczby szczerb i pęknięć,
–
odporności na uderzenia,
–
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane
mury niespoinowane

Rodzaj odchyłek
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość

3
10

6
20

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30
2
10

1
10
+6, –3
+15, –1

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10. Przepisy związane
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Wyroby budowlane ceramiczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.
Kruszywa do zaprawy.
Beton komórkowy.
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WYKONANIE
POKRYĆ DACHOWYCH
WRAZ Z ODRÓBKAMI BLACHARSKIMI
KOD CPV 45260000

Biała Piska 2010 r.

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanych z Termomodernizacją budynku mieszkalnego w
Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 8
.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku.
Rury spustowe z blachy ocynkowanej po demontażu istniejących , należy ponownie zamontować z
zastosowaniem uchwytów których długość uwzględnia grubość docieplenia. Podokienniki z blachy powlekanej
z profilem zakończeniowym bocznym ( z jednej długości blachy bez łączenia) w kolorze brązu, oraz obróbki
blacharskie z blachy ocynkowanej ścian szczytowych i daszków wiatrołapów Obróbki blacharskie powinny
być zamontowane w sposób stabilny oraz dostosowany do rodzaju podłoża.
Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami o rozstawie nie większym niż 2m. Do
podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się : rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka, elementy
łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obróbki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.
2.2. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.3. Blacha powlekana w kolorze brąz
2.4. Łączniki
Do mocowania obróbek blacharskich stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta
materiałów pokryciowych.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.
5. Wykonanie robót
5.1. Obróbki blacharskie
•
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
•
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku,
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
•
rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza
blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
•
powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być
lutowane na całej długości,
•
rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w

odstępach nie większych niż 50 cm,
•
spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
•
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe – z blachy jw.
•
rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
•
powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach
poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
•
rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m,
•
uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
•
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej
na głębokość kielicha.
6. Kontrola jakości
6.1. Kontraola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacci
6.2. Kontrola wykonania pokryć
6.2.1 Kontrola wykonania obróbek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiom,i specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru :
–

w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,

–

w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.
6.2.2.
obróbki z blachy

a)

–

Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotyczącą obróbek z blachy przeprowadza się sprawdzając
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm : PN-61/B-10245,PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 5081:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

–

Uznaje się że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,
– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
•
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
•
sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
•
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podłoża (deskowania i łat),
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

•
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw
lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
•
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
•
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
•
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
•
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej.
B.10.02.00 Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m2 ” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-61/B-10245
PN-71/B-10241
PN-EN 490:2000
PN-75/B-12029/Az1:1999

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.
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B.11.00.00 TYNKI, OKŁADZINY
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków zewnętrznych związanych z Termomodernizacją budynku mieszkalnego położonego w Białej Piskiej
przy ul. Sienkiewicza 8
.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków zewnętrznych obiektu wg poniższego.
Zakres robót obejmuje uzupełnianie oraz przecieranie istniejących tynków zewnętrznych z uwzględnieniem w
miarę potrzeb , cementowych szpachli i zapraw naprawczych. np. BOLIX SPN , BOLIX WB lub
równoważnych.
– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
– B.11.03.00 Tynki zewnętrzne.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
Zaprawa do wykonania tynków zewnętrznych o składzie 1:1:2 (c:w:p)
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
•
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
•
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
•
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
•
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
•
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
•
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe
i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 46 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5. Kryteria oceny jakości i odbioru
•
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
•
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
•
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakości
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
– nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

–

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
9. Podstawa płatności
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
–
reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
10. Przepisy związane
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.
Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.
Elementy kamienne.
Płyty kartonowo -gipsowe
Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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B.13.00.00 STOLARKA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej związanych z termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 8
.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce pod warunkiem zachowania
charakterystycznych parametrów jakościowych i technicznych. W przypadku wprowadzenia zmian Wykonawca
każdorazowo zobowiązany jest przedstawić próbki materiałów oraz pracować rysunki detaliczne do akceptacji
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:
–

wymiany stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wejściowe do klatek
schodowych
–
wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV o współczynniku U=1,7W/m2K

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1. Okna w kolorze białym z profili PCV
2.2. Drzwi wejściowe do kl. schodowych zgodnie z dokumentacją.
2.4. Okucia budowlane
2.4.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.4.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm –
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.4.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową,
chromianową przeciwrdzewną.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-46
– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania
wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkło
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.10. Szyba zespolona zg. z dokumentacją
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm)
Rozmieszczenie punktów zamocowań
Liczba punktów
zamocowań
wysokość
szerokość
w nadprożu i progu
na stojaka
Do 150
do 150
4
nie mocuje się
po 2
150±200
6
po 2
po 2
powyżej 200
8
po 3
po 2
Powyżej 150
do 150
6
nie mocuje się
po 3
150±200
8
po 1
po 3
powyżej 200
100
po 2
po 3
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
•
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
•
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
•
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej
niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
•
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
•
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
•
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
•
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST

B.08.00.00.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
•
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu świadectwem ITB.
•
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
•
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;
•

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla
zdrowia.
6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
– szt. I m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
–
–
. Przepisy związane
PN-B-10085:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050
Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000
Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97
Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25
Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32
Pokost lniany.
PN-C-81901:2002
Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46
Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

SST B.15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100

Biała Piska 2010

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich związanych z Termomodernizacją budynku mieszkalnego położonego w Białej Piskiej przy ul.
Sienkiewicza 8
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót malarskich:
–
Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych – cokół
–
Dwukrotne malowanie cokołu i murów oporowych farbami dyspersyjnymi renomowanego producenta
np. SAKU firmy TEKNOS lub równoważnymi. Farby należy nanosić w 2 warstwach po uprzednim
zagruntowaniu podłoża. Zaleca się użycie środka gruntującego producenta farb.
–

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
– wodę – do farb wapiennych,
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
– wydajność – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
– wydajność – 15–16 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
– lepkość umowna: min. 60

gęstość: max. 1,6 g/cm3
zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentów: max. 90 m
czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5
stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
– grubość – 100-120 m
– przyczepność do podłoża – 1 stopień,
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania
od podłoża,
– twardość względna – min. 0,1,
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować
uszkodzenia powłoki
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
–
–
–
–

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby
podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem,
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach.
6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
–
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
–
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5..1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
Wapno budowlane.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.
Emalie chlorokauczukowe.
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B.17.00.00 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji związanych z systemowym dociepleniem ścian szczytowych przy robotach remontowych budynku
mieszkalnego położonego w Białej Piskiej przy ul . Sienkiewicza 8
.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
systemowego ocieplenia ścian w technologii lekko -mokrej
B.17.01.00 ocieplenia ścian w technologii lekko -mokrej – BSO
Wierzchnią warstwę w postaci tynku cienkowarstwowego wykona inny Wykonawca.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.- System ociepleniowy musi posiadać certyfikat
zgodności obejmujący cały system dociepleniowy ścian zewnętrznych w skład, którego wchodzą poszczególne
elementy potwierdzający, że system spełnia wymagania rozporządzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie wyrobów
służących do ochrony przeciwpożarowej, dla którego wykonano kompleksowa i właściwe badania ogniowe i
określono stopień rozprzestrzeniania ognia i ,że może być wprowadzony do obrotu. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty ociepleniowe mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające
stosowne kwalifikacje i uprawnienia uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt.2
2.1.1. Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć :
–

oznakowanie znakiem CE oznaczające, ze dokonano oceny ich zgodności ze sharmonizowaną
norma europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Uni Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

–

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

–

oznakowane znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznaczeniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą
Techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji
Specyfikacja nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych systemów ociepleń.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających rozkładowi biologicznemu, do
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów,
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1 Masy klejące służące do klenia styropianu do podłoża ściennego oraz do wykonania warstwy zbrojącej
muszą spełnić nast. wymagania:
a/ zawartość suchej substancji - nie może się różnić o 10% od wartości podanej przez producenta
b/ straty prażenia - nie może być różny o 10% od wartości podanej przez producenta
c/ przyczepność do betonu, Kpa w warunkach laborat. - min. 300; po 24 h w wodzie- min. 200 ; po 5 cyklach cieplno - wilgotnościowych - min. 300
d/ Przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laboratoryjnych - min. 100; po 24 h w wodzie - min. 100 ; po 5
cyklach -cieplno - wilgotnościowych - min. 100
e/ Odporność na rysy mm - min. 5
f/ minimalna grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki powinna wynosić 3 - 5mm - całkowite i dokładne
przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej.
G/ wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy) : 10+1 cm
Zalecane rodzaje mas klejących:
a/ zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą
b/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego , nadająca się do użycia bez
dodatkowego przygotowania,
c/ zaprawa klejąca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków organicznych
mieszanych z wodą
d/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z
cementami.
Zaprawę należy przygotować według zaleceń producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.
Wymagania dla siatki z włókna szklanego:
a/ Splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki
b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na (Malarie środowiska alkalicznego
c/ wymiary oczek nie mniej niż 3 mm
d/ masa powierzchniowa nie mniej niż 145g/m2 – dla warstwy dodatkowej nie mniej niż 200g/m2
e/ Strata prażenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy
f/ silą zrywająca /wzdłuż osnowy i wątku/
dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
nie umiej niż 1500 N
dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej
nie mniej niż 1200 N
dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH
nie mniej niż 600 N
dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie umiej niż 600 N
g/ Wydłużenie względne /wzdłuż osnowy i wątku/
dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
nie więcej niż 3,5% /przy
sile 1500 N/
dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej
nie więcej niż 3,5% /przy
sile 1200 N/
dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH
nie więcej niż 3,5% /przy
sile 600 N/
dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie więcej niż
3,5% /przy sile 600 N/
2.2.2 Łączniki:
- ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z wytycznymi producenta systemu.
- długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych Istniejący
tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy
liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej
nie mniej jednak niż 90-100mm.
- rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz
stosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie
łączników z trzpieniem z tworzywa lub stalowym do mocowania izolacji cieplnych z wełny należy
stosować łączniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkładającymi naprężenia.
- w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór
powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki
przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania).
- w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników.

- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju.
Długość kołka w [mm] powinna być równa sumie następujących wartości = wymaganej głębokości osadzenia
uzależnionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubość starego tynku [mm] + gr. kleju [mm] + grubość
płyty izolacyjnej. Rodzaje podłoża mogące wystąpić na remontowanym obiekcie to beton kl.B-15, cegła
ceramiczna Id. 150, gazobeton 500=700, cegła kratówka kl.150, cegła wapienno-piaskowa.. Należy bezwzględnie
przestrzegać zasad doboru wymaganych rodzajów kołków w zależności od rodzaju przegrody, ich głębokości
osadzenia zawartych w tabelach doboru kołków opracowanych przez producentów systemu dociepleniowego.
2.2.3 Styropian
Materiał izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny ścian poniżej terenu i 30 cm nad
terenem należy układać w warunkach suchych. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3%. Płyty styropianu
ekstradowanego należy układać zgodnie z założeniami projektowymi na powłokach bitumicznych
przeznaczonych do klejenia styropianu. Nie można ich układać na powłokach izolacyjnych z roztworów
asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczających polistyren; nie
powinny też być przykrywane papą. Podłoże pod izolację powinno być równe i poziome. W przypadku
nierówności przekraczających 5mm podłoże należy wyrównać. Mostki termiczne, naroża powinny być starannie
ocieplone zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami szczegółowymi.
Do izolacji ścian zewnętrznych nad poziomem terenu projekt przewiduje użycie płyt styropianowych
gr. 14 cm EPS 70 040 o wymiarach 1000x500 mm Współczynnik przewodzenia ciepła Lambda nie
może być większy niż 0,040 W/mK
Struktura styropianu powinna być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek.
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceń względem nie nuniej niż 80 kPa
Stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h nie więcej niż +/- L,5%
Chłonność wody po 24h nie więcej niż 1,8 %
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 100 kPa
Wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 130 kPa
Samogasnące
Płyty styropianowe przed ułożeniem powinny być sezonowane dla ustabilizowania wymiarów przez około 8
tygodni od daty produkcji.
2.2.5
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
- profile cokołowe (startowe) – elementy aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi
powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Zaleca się wzajemne łączenie listew
specjalnymi klipsami montażowymi. Należy montować 3 łączniki na metr bieżący
–
narożniki ochronne – z blachy stalowej i aluminiowej ( z ramionami z siatki), służące do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynku, ościeży itp.) przed uszkodzeniem
mechanicznym.
–
Listwy krawędziowe / listwy przyokienne i podparapetowe/- elementy ze stali nierdzewnej
(aluminium) lub PCV służące do wykonania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami)
–
profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO
–
taśmy uszczelniające -rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi.
–
Pianka uszczelniająca o niskim stopniu rozprężania – do wypełniania nieszczelnych połączeń między
płytami izolacji termicznej,
–
siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym
(np. do wysokości 2 m ponad poziom terenu)
–
profil dylatacyjny narożny wypełniony sznurem dylatacyjnym oraz plastycznym kitem bugowo budowlanym– na styku docieplenia z istniejącym kominem
–
podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (aluminiowej)
dostosowane do montażu z BSO
Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplenia są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z
tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej
aprobacie technicznej.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robót
5.1.1 Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, jeżeli:
- roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną
zakończone i odebrane,
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio
zabezpieczone i osłonięte,
- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne mokre powinny być
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego
wzrostu ilości wilgociowo - cieplnych ścianach zewnętrznych),
- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej
ociepleniem,
- zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami budynku,
5.1.2 Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie
odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku
robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy
wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w
szczególności:
- należy stosować wyłącznie systemy zamknięte. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i
komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje
utratę gwarancji producenta;
- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być
niższa niż +5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż
+8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;
- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyć;
- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
5.1.3 Zakazuje się wykonywania prac w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych
niż dopuszczalne. Prace nie mogą być również prowadzone, jeżeli w ciągu 24 h jest zapowiadany spadek
temperatury poniżej 0 st. C.
5.1.4 Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić podłoże, na którym będzie mocowana termoizolacja.
5.1.5 Pod pojęciem podłoże rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik
zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. Głębokość mające
wpływ na skuteczność zamocowania.
I tak np.:
- dla operacji klejenia izolacji cieplnej podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem
ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy klejącej o
minimalnej wymaganej wytrzymałości,
- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących z
podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do
głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność,
- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej)w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej
wytrzymałości, itd.
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być
wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcje chemiczne z dowolnym składnikiem zestawu
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w
wyniku kontaktu gips/cement).
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi.
W przypadku nie spełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. Jeżeli
stwierdzone zostaną nierówności podłoża do 10mm należy w celu wyrównania zastosować szpachlówkę
systemową. W przypadku nierówności w granicach 10-20 mm podłoże należy wyrównać nakładając kilka warstw.

Dla właściwego połączenia kleju ze styropianem ściany po oczyszczeniu zagruntować.
5.2 Montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny
(najlepiej wbijany z tworzywa tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu,
dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący.
Wymaganie jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności
ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie
listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.
5.3 Do docieplania można przystąpić po potwierdzeniu właściwego przygotowania podłoża oraz po
sprawdzeniu zgodności dostarczonych materiałów z założeniami projektowymi, ich atestów i certyfikatów
przez Inspektora nadzoru.
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia
warstwę kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do
podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie
płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty
należy nałożyć 3=6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.
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 wypełniać 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
powstania 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.
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (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. 10 cm
Płytę termoizolacyjna należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego,
przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej
płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni
oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w sposób, aby unikać
zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do
pojemników szczelnych.
W przypadku stosowania do montażu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4 = 8 sztuk na metr
kwadratowy) otwory pod dyble należy wiercić na głębokość min. 6c:m
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyty niedopuszczalne jest pokrywanie się
krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. Niedopuszczalne jest pominięcie
klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych. Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki
struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w
wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt).
Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nierówności warstwy izolacyjnej należy
zeszlifować ręcznie lub mechanicznie.
5.4 W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z
poprzecznymi nacięciami.
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należy ościeża utworzone z nachodzących ze ściany
płyt termoizolacyjnych, czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności
zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna
szklanego, aby uzyskać ciągłe, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane,
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45 °C. również
dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach.
Uszczelnienie styków styropianu ze stolarką, ślusarką, obróbkami blacharskimi wykonać przy pomocy trwale

plastycznej masy, (np. akrylowej).
5.5 Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami,
naklejamy pod kątem 45 ° paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25x30 cm
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w której zostanie zatopiona siatka z włókien szklanych
powinna mieć minimalną grubość 3 mm. Pasma siatki należy układać pionowo, z zakładem minimum 10cm.
Minimalne otulenie siatki klejem wynosi 1 mm. Całość powinna schnąć nie krócej niż 2 dni. Warstwę zbrojoną
wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od momentu przygotowania podłoża. Nakłada się zaprawę i
rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą o wielkości zębów 10=12 mm) tworząc
warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w
warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopiona siatką zbrojącą tworzy warstwę
zbrojącą. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta
systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki
zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie
otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się
dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej.
5.6 Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną
elewację. Zwykłe do wykonania szczelin stosuje się dwie metody:
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomiernie pionowo lub
poziomo szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na
szerokości ok. 20cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil
dylatacyjny ścisnąć i tamę 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.
5.7. Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych.
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronnouszczelniających lub samo-rozprężnej taśmy poliuretanowej gotowymi rozwiązaniami dysponują
systemodawcy. Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta
systemu.
Z reguły są to:
kątowniki ze stali szlachetnej,
kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą,
kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych
płyt termoizolacyjnych)9
kątowniki z tzw. siatki pancernej.
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
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 ° paski tkaniny z włókna szklanego,
o wymiarach minimum 25 x 35cm.
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej
rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kilów lub taśm uszczelniających w sposób
podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu.
Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny
być większe niż 7mm dla II i III kat. oraz 5mm dla IV f
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ria
tyn
ku
0,

Odchylenie
powierzchni tynku
od płaszczyzny i
odchylenie krawędzi
od
prostej
nielinii
podlegają

1,
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II

sprawdzeniu
nie większe niż 4mm
na długości laty
kontrolnej 2m

Odchylenie powierzchni i
krawędzi od kierunku
pionowego

Odchylenie powierzchni i
krawędzi, od kierunku
poziomego

nie podlegają
sprawdzeniu
Nie większe niż 3 mm na
1m

nie podlegają
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1m i ogółem nie więcej
niż 10mm na całej
powierzchni między
przegrodami pionowymi

Odchylenie
przecinających
się płaszczyzn od
kąta
przewidzianego
nie podlegają
sprawdzeniu
Nie większe niż
4mm na 1m

III

nie większe niż
3 mm i w liczbie
nie większej niż 3
na długości laty
kontrolnej 2m

IV,
Ivf,
IV
w

nie większe niż
2mm i w liczbie
nie większej niż 2
na długości łaty
kontrolnej 2m

Nie większe niż 2mm na
1m i ogółem nie więcej iż
4 mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokości oraz
nie więcej niż 6mm w
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niż 3 mm w
pomieszczeniach do 3?5m
wysokości oraz nie więcej
niż 4mmw
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niż 6mm na całej
powierzchni między
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków II-Iv kat. nie powinny być
większe niż l0mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku. Dla wszystkich
odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego nalotu na
powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów
zacieków, odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża.
6. Kontrola jakości
W trakcie prowadzenia prac
a/ sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z założeniami projektowymi
b/ przygotowania podłoża czy wykonano prawidłowo oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków,
wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym,
c/ przyklejenia płyt termoizolacyjnych - równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin.
d/ osadzenia łączników mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W
przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników
e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidłowości zatopienia sial:ki zbrojącej w masie klejącej, wielkości
zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej
f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.
g/ zamocowania profili - prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, i kapinosów itp.).
h/ sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych
procesów(foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.
i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z
projektem struktury.
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3
na całej jej 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
l0mm,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku,
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być
większe niż 7mm.
sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych
naprawi zaprawek 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.
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. 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 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 szczegółowymi warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
8.2. Roboty wg B.17.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany o odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót
obliczoną na podstawie:
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają :
–
przygotowanie stanowiska roboczego,
–
dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów i sprzętu,
–
obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
–
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wys do 4 m,
–
ocenę i przygotowanie podłoża,
–
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
–
wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innymi materiałów elewacyjnych,
krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzn płyt izolacji termicznej,
–
gruntowanie podłoża,
–
przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących,wypełnienie
ewentualnych nieszczelności,
–
szlifowanie powierzchni płyt,
–
mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych, zależnie od systemu i projektu robót
ociepleniowych,
–
ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
–
wykonanie standardowej warstwy – ze zbrojeniem ukośnym otworów,
–
gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. Elementów
dekoracyjnych (profili),
–
wyznaczenie przebiegu i montażu profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowanie dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,
–
wyznaczenie przebiegu i montażu (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w
narożnikach wklęsłych , ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,
–
wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych)- tynki,
okładziny, ewent. malowanie,
–
usunięcie
zabezpieczeń stolarki , okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczeń,
–
uporządkowanie terenu wykonywania prac,
–
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z
zaleceniami producenta, likwidację stanowiska roboczego.

10. Przepisy związane
PN-B-20130:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)
PN-B-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania
PN-EN 12085:2000 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie wymiarów liniowych próbek
do badań
PN-ISO 9229:2005 - Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia
- PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowej (opaska wokół budynku) związanego z termomodernizacją budynku
mieszkalnego położonego w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 8
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie robót związanych z wykonaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. (opaska przy ścianie szczytowej budynku
w kolorze ceglastym od strony ulicy Tatarskiej)
1.4. Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2.
Materiały
2.1.
Betonowa kostka brukowa – wymagania
2.1.1.
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej.
2.1.2.
Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostki powinna być
równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać :
–
2 mm, dla kostek o grubości 60 mm
2.1.3.
Kształt , wymiary i kolor kostki brukowej
Na nawierzchnie nie przeznaczone do ruchu samochodowego należy zastosować kostkę gr. 60 mm
Tolerancje wymiarowe wynoszą :
–
na długości ± 3 mm
–
na szerokości ± 3mm
–
na grubości ± 5 mm
2.1.4.
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 Mpa ( w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek)
2.1.5.
Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom norm PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż
5%
2.1.6.
Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli :
–
próbka nie wykazuje pęknięć,
–
strata masy nie przekracza 5 %
–
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większa
niż 20%
2.1.7.
Ścieralność
Ścieralność kostki betonowej określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż
4 mm
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1 Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,2”. Zaleca
się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]
2.2.2.
Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.2.3.
Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinna odpowiadać
wymaganiom wg PN-B-32250 [5]
2.2.4.
Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recepturą
laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na
niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny być to barwniki nieorganiczne.
3.
SPRZĘT
3.1.
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do zagęszczania nawierzchni stosuje się
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne
urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie.
4.
TRANSPORT
4.1.
Transport betonowych kostek brukowych.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości
betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Podłoże
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną do ruchu
pieszego, rowerowego, lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
5.2.
Obramowanie nawierzchni.
Obramowanie powierzchni stanowić będzie budynek oraz elementy dróg i chodników, wykonanych w ramach robót
drogowych.
5.3.
Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3] stabilizowany cementem.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 4 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona
wodą , zagęszczona i wyprofilowana.
5.4.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek , możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru –
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy
układać ok. 1,5 cm. Wyżej od projektowanej niwelaty nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki brukowej stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy
uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6.
KONTROLA JAKOŚCI
6.1.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1. niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na
ściskanie. Zaleca się , aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie ( przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni )
Poza tym przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2. i
2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.2.
Badania w czasie robót.
6.2.1.
Sprawdzanie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową .
6.2.2.
Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.5. niniejszej SST
6.2.3.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją oraz wymaganiami niniejszej SST :
–
pomiarze szerokości spoin
–
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania)
–
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
–
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekraczać 0,8 cm.
6.3.2.
Spadki poprzecznej
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5%
6.3.3.
Niwelata nawierzchnia
Różnice pomiędzy rzędami wykonanej nawierzchni i rzędami projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.3.4.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm
6.3.5.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4.
Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinna
być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3. były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy
na 100m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelaty lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową , i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :
–
przygotowanie podłoża
–
wykonanie podsypki
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
–
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
–
oznakowanie robót,
–
przygotowanie podłoża,
–
dostarczenie materiałów,
–
wykonanie podsypki,
–
ułożenie i ubicie kostki,
–
wypełnienie spoin,
–
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1.

PN-B-04111

2.
PN-B-06250 Beton zwykły
3.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów Wspólne
wymagania i badania

SST B.20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
INSTALACJA ODGROMOWA
Kod CPV 45312310

Biała Piska 2010

1 .Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji
odgromowej) związanej z termomodernizacją budynku mieszkalnego położonego w Białej Piskiej przy ul.
Sienkiewicza 8
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie robót związanych z wykonaniem instalacji
odgromowej na bud. mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 8 w Białej Piskiej
Wymianie podlegają wsporniki instalacji odgromowej, wsporniki naciągowe z dwoma złączkami przelotowymi
naprężającymi, , połączeń pręt-płaskownik, oraz złączy instalacji odgromowej do rynny na dachu.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na
każde żądanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru - Wykonawca obowiązany jest okazywać w stosunku do
wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub
aprobata techniczną.
2.
Materiały
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych
dokumentów.
3.
Sprzęt
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót,
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.
4.
Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być skutecznie
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
producentów.
5.
Kontrola jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać według „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano -montażowych, oraz obowiązujących norm, pod fachowym nadzorem technicznym kierownika budowy z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych, posiadającego zaświadczenie kwalifikacyjne D, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w okresie ich trwania, w sposób uniemożliwiający
dostęp osób niezwiązanych z wykonaniem robót. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
6.
Odbiór robót.
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników przeprowadzonych
badań, pomiarów, i oceny wizualnej.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty :
–
protokół z wykonania badań i pomiarów.
7.
Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi powyżej i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

8.

Przepisy związane.

PN-IEC
60364-4-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne
PN-89//E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) Zasady Ogólne .
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (:EMP) Część 2: Ekranowanie
obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia,
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów
ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie,
montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

SST B.22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV 45331100

BIAŁA PISKA 2010

B.22.00.00 Instalowanie centralnego ogrzewania
1 Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym położonym w Białej Piskiej przy ul.
Sienkiewicza 8
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie robót związanych z modernizacją instalacji
centralnego ogrzewania w bud. mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 8 w Białej Piskiej
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót.
–
wymiana zaworów grzejnikowych zwykłych na zawory termostatyczne wraz z głowicą oraz zaworów
powrotnych np. typu REGULUX, HERZ lub równoważnych - z robotami towarzyszącymi określonymi
przedmiarem robót
–
wymiana zaworów podpionowych regulacyjnych np. firmy Honeywell lub równoważnych z wykonaniem
koniecznych podejść
–
sprawdzenie szczelności i regulacja instalacji c.o.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane 'Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konst.bud. lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały
lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2.
Materiały
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych
dokumentów. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
2.1.
Rury i kształtki
–
producenci rur i kształtek powinni legitymować się ważnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości
wytwarzania np. Certyfikat ISO
2.2
Armatura odcinająca i regulująca.
Przy grzejnikach należy zamontować zawory termostatyczne wraz z głowicą. Ponadto należy zastosować zawory
powrotne (odcinające) typu np. REGULUX , HERZ lub równoważne
2.3.
Składowanie materiałów
Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Kształtki, złączki, armatura, urządzenia i inne materiały
( uszczelki itp.)powinny być składowane w sposób uporządkowany ( w kartonach, koszach , workach, skrzynkach) w
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczeniach.
3.
SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Armatura
Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna być dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.. Armaturę , łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu
prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji (max. 180 cm.)
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałązkach powinna być zainstalowana w
takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji, woda napływała „pod grzybek:”. Nie dotyczy to zaworów
grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ w obu kierunkach.
5.2.
Montaż grzejników
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ścian lub wnęk.
Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki należy montować
do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejników.
Grzejniki powinny opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Minimalny odstęp zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych :
–
od ściany za grzejnikiem - 5 cm
–
od podłogi
- 7 cm
–
od spodu podokiennika (parapetu) - 7 cm
–
od bocznej ściany wnęki, od strony przeciwnej niż zawór grzejnikowy - 15 cm
–
od bocznej ściany wnęki, od strony zaworu grzejnikowego
- 25 cm
Grzejniki należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia
gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone.
5.3.
Badania i uruchamianie instalacji.
Instalacja c.o. musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację
podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 :Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. Lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka oddzielnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu
oddzielnie.
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0oC
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie
kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1
bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani
roszenia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę
możliwości – parametrach czynnika grzewczego , lub nie przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być przeprowadzona co najmniej 72 -godzinna pracą instalacji.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Zakres badań odbiorczych.
6.1.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej.
Warunki wykonania badania szczelności .
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanałów, w których zamontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej
instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania
szczelności zabrania się , nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartości ciśnienia próbnego, a instalacja
powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być
skutecznie wypłukana wodą . Czynność tę należy wykonać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w
którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte.
Przed napełnieniem woda instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzona poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się
połączenie z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody
płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy
należy wkręcić automatyczny odpowietrznik.
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz
użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia do instalacji, zgodnie z tablicą 12 w zeszycie nr 6 COBRTI
INSTAL.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa
wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują
przecieki wody lub roszenia i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. Instalację lub jej
część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania ujemnej temperatury
zewnętrznej, zaleca się alternatywnie :
–
zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przy zastosowaniu wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym
temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji,
Przebieg badania szczelności wodą zimną.
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik
wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej :
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym.
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą
pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.
Wartość ciśnienia próbnego do instalacji ogrzewczej o obliczeniowej temperaturze zasilania ti<100 0C,
zabezpieczonej zgodnie z normą PN-B-02414 i wyposażonej w dowolne grzejniki należy przyjmować w najniższym
punkcie instalacji równe : prób. +2 lecz nie mniej niż 4 bary.
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną , powinien być sporządzony protokół badania określający
ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono
z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem .
Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju. Wartość
ciśnienia nie powinna przekraczać 3 bar. Podczas badania powinien być uzywany cechowany manometr tarczowy
(średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar.
Sprężarka używana podczas badania powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy
przekroczeniu wartości badania szczelności o nie więcej niż 10%.
Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo
wynikające z zagrożenia wypadkiem , spowodowanym możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu
instalacji. (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego). W przypadku
ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu
pieniącego.
Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co najmniej pół
godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatur nie powinna przekraczać
+/- 3K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne.
Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia oraz nie
stwierdzenie nieszczelności instalacji.
Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być spożądzony protokół badania
określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania oraz stwierdzenie czy
badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy

jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik był negatywny,
w protokóle należy określić termin w którym instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań.
Badanie odbiorcze działania na zimo instalacji ogrzewczej.
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy :
–
ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona)
–
podłączyć naczynie wzbiorcze
–
sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji – o ile jest ona wykonana
–
sprawdzić napełnianie instalacji wodą oraz :
–
w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym – sprawdzić czy właściwy jest poziom wody w
naczyniu
–
w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie początkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznymi
–
uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych
w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami
zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do
ponownych badań.
Czynności po badaniach związanych z napełnianiem wodą .
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą ( z odpowiednim inhibitorem – jeżeli istnieje taka konieczność nie należy jej
opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy
dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, w której wykonane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do
wykonania tych prac. Upuszczenie wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie istotne w
przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyższe dotyczy każdej instalacji ogrzewczej, niezależnie od
rodzaju materiału z którego wykonane są rury i grzejniki. Instalacje napełnianą wodą i unieruchomioną w okresie
ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami zamarzania wody.
Badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej.
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej regulacji
(np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzenie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzenia
miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić
badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzenia instalacji. Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając
„na dotyk” czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej.
Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania
ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien , drzwi oraz spowodować usunięcie zauważalnych usterek. Istotne
spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji
uwzględniono w protokóle odbioru.
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić :
–
po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno
–
po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,
–
po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie.
Badania działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości
przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.
Przed przystąpieniem do badania budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas badania
należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania
kompensatorów.
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała
instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych
odkształceń.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na gorąco zakończonej
wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą
wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie
przekroczyły 0,1 % jego pojemności.

Pomiary
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonać w następujący sposób :
a) pomiar temperatury zewn. za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu +/- 0,5 K. Pomiary należy
dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszych niż 2 m od
budynku
b) pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu +/- 0,5 K.
c) pomiar spadku ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność
odczytu nie mniejszą niż 10 Pa,
d)
pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających
dokładność odczytu +/- ,5 K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą , w środku
pomieszczenia , a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od
ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi nie przekracza 10 m.
e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą termometrów
dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złącze grzejnikowe, na śrubunku zaworu itp. ) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń.
Jeżeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli
została ona nałożona fabrycznie.
Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu.
Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w projekcie (ustalonej z
uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń):
–
+/- 1K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,
–
+/- 2K w pozostałych przypadkach
Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności działania instalacji
ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika. W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości
temperatury wody instalacyjnej powinny być dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości
liczbowe tych temperatur podają wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników. Obliczyć e można również
według dodatku B do 6 zeszytu WTWiO COBRIT INSTAL. Należy przyjmować następujące odchyłki temperatury
wody instalacyjnej od wartości wynikającej z wykresu regulacyjnego. :
–
woda zasilająca instalację grzewczą :
a) przy wiatrach o prędkości do 5 m/*s odchyłka temperatury +/- 1K,
b) przy wiatrach o prędkości ponad 5 m/s, temperatura wyższa o 1K do 2K,
–
woda powrotna z instalacji ogrzewczej temperatura nie wyższa niż o 1K i nie niższa niż o K.
Badanie efektów regulacji ogrzewczej.
Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji.
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać :
–
po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i
powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu zasilania i powrotu w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż +/- 1K, przy
temperaturze zewnętrznej :
a) w przypadku ogrzewania pompowego – możliwie najniższej lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +60C
Przebieg oceny efektów regulacji :
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na :
a) zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów
o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilania i powrotu; porównaniu zmierzonych wartości temperatury z
właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej,
b) skontrolowaniu pracy grzejników w budynku :
–
wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”,
–
w przypadku wątpliwości przez pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie
c)
skontrolowaniu temperatury powietrza w pomieszczeniu ( przy odbiorze poprawności działania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach.) W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne
jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.)
d) skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na głównych
rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów, i porównaniu ich z wartościami określonymi w
dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w granicach +/- 10% obliczeniowego spadku ciśnienia,
e) skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich rozdzielaczach.
Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji.
W pomieszczeniach , w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy :

–

przeprowadzic korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w
poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, określić inne właściwe przyczyny niedogrzania lub przegrzania (np.
błąd w doborze wielkości grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzania, nieprawidłowe wykonanie
elementów budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzania itp. )
Badanie odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej .
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają , na sprawdzeniu, według
PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację
ogrzewczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań
odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
Badanie armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej
Badania armatury odcinającej.
Badania armatury odcinającej obejmują sprawdzenie :
–
doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym,
–
szczelności połączeń armatury,
–
poprawności i szczelności montażu głowicy armatury.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle
należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
Badanie armatury automatycznej regulacji (regulatorów)
Badania obejmują sprawdzenie :
–
doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie
cechowania) i porównania z projektem,
–
poprawności i szczelności montażu połączeń armatury,
–
jw. lecz głowicy armatury,
–
nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego,
–
plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane)
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle
należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
7 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru .
Odbiór robót polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz
normą PN-64/B-10400.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.
Odbiór techniczny – końcowy instalacji centralnego ogrzewania.
Instalacja może być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących warunków :
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalację wypłukano i napełniono wodą ,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym ,
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w
ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych
parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne ),
e) zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne , wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i innych
wymagań związanych z oszczędnością energii.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
b)dziennik postępu robót,
c)
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności ,
d)
protokoły odbiorów między operacyjnych,,
e) protokóły odbiorów – technicznych – częściowych
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych,

g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu np. paszporty urządzeń ciśnieniowych,
h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
i)
instrukcję obsługi instalacji,
j) protokoły wykonania płukania instalacji,
k) świadectwo badania jakości wody,
W ramach odbiru końcowego należy :
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia
odstępstw,
c)
sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
d)
sprawdzić protokoły odbiorów technnicznych – częściowych,
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji c.o. do użytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu
przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji .
8.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne „
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technnicznej „Wymagania ogólne „
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe” Arkady, Warszawa 1988.
PN—EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze „
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania „
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych .
Wymagania”
PN-91/B-02420 „ Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania „
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
RUSZTOWANIA
Kod CPV 45262100

Biała Piska 2010

B.29.00.00 Rusztowania
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót remontowych elewacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza 8 w Białej Piskiej
.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie obejmujące ustawienie, eksploatację i rozebranie
rusztowań
B.29.01.00 – rusztowania drewniane
B.29.02.00 – rusztowania metlowe
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru
2. Materiały
2.1. drewno na rusztowania
- Drewno stosowane na budowę rusztowań winno spełniać wymagania PN-B-03163-1:1998
2.2
3. Sprzęt
Roboty związane z ustawieniem i rozebraniem rusztowań mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie
przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
- Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania.
- Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego uprzednio
pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być ułożony
pomost zabezpieczający.
- W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia mogą być zastosowane
podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementów, a
sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu danego rodzaju rusztowania
- Dla ramowych rusztowań wieżowych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu nie może być
większe niż 1%.
- Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 3 m. a szerokość pomostu roboczego nie
powinna być mniejsza niż 0,7 m.; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m., licząc od
wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach konieczności
dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania ramowego może być
odpowiednio niższa.
- Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż:
c) 15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10 m.,
b) 25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m.
- Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.
- Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być
większa niż ±50 mm na całej długości rusztowania. a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej
rusztowania +20 mm.
- W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej 2 rolki powinny być wyposażone w urządzenia

zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi jak i w osi stojaka.
Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed przesuwem.
6. Kontrola jakości
- zgodnie z PN-B-03163-3:1998, PN-EN 74:2002 (U)
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
8. Odbiór robót
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione
w punkcie 5.0.
10. Przepisy związane
- PN-B-03163-1:1998 – rusztowania drewniane
- PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze Określenia, podział i główne parametry
- PN-M-47900-3:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania ramowe
- PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
- PN-EN 74:2002 (U) - Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych
wykonanych z rur stalowych Wymagania i procedury badań
- PN-M-48090:1996 - Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów Wymagania i badania
przy odbiorze zmontowanych rusztowań

