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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0
WYMAGANIA OGÓLNE

Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Pilchowicach przy ul. Rynek 13
Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:
- roboty budowlane
- kod CPV 45210000-2
- instalacja wodno-kanalizacyjna

- kod CPV 45330000-9

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej.
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Opis przedmiotu zamówienia:
Roboty remontowe i modernizacyjne obejmują następujące prace:
- roboty budowlane
- dobudowa przewodów dymowych i wentylacyjnych
- podejścia instalacji wod.- kan.

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące obejmują:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej
b) badanie jakości wody do celów bytowych
c) wykonanie badań powykonawczych:
- szczelności instalacji wodnej
- szczelności instalacji kanalizacyjnej
- wydajności instalacji wentylacji
- skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych
- sprawności działania instalacji słaboprądowych
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Roboty tymczasowe obejmują:
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych

1.4. Określenia podstawowe
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i
odbioru robót, literaturze technicznej.
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:
- ST - Specyfikacja Techniczna
- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie
określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.)
Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu
rozumie się:
specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne
opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia.

1.5. Informacje o terenie budowy
Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Gliwicach przy ul.
Tarnogórskiej 127.

1.6.Wymagania ogólne
a) Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
b) Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, dokumentację projektową.
c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową
Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
przetargową, ST, STS.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
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przetargową ST lub STS i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
d) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
e) 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 Wykonawca będzie utrzymywać teren
budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
f) Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane
przez uprawnioną jednostkę.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
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instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Zamawiającego.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
j) Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
k) Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do
wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).
l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.
2. MATERIAŁY
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2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie.
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Se dokonano oceny jego zgodności
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
albo
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór
określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyrobu budowlane”.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do
stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania ST, STS w czasie postępu robót.
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego
składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca.
2.5.Szczegółowe dane o materiałach
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono
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występujące w danych rodzajach robót materiały.
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów,
urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady
ustawy „prawo zamówień publicznych”.
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne
pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach
przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej
sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego
materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty
należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowotechniczne do stosowania w budownictwie.
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 projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez
Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS
i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego,
w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
A. Ogólne warunki wykonywania robót
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie
Zamawiającego.
5.2.Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów,
miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowiązany
jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.
5.3.Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
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bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom, lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące 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 informacji kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji, kto je
przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
b) Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania
w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził
w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki
do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde Syczenie Zamawiającego.
d) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące
dokumenty:
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- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
e) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
B. Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyciąg z dokumentacji projektowej)
Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych zostały przedstawione
w dokumentacji technicznej:
„PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W PILCHOWICACH PRZY UL. RYNEK 13”
Grupa Projektowa Marwit Sp. z o.o.

Grudzień 2015 r.
Przedmiary robót ST, STS należy rozpatrywać łącznie z wyżej wymienioną
dokumentacja projektową.
Dla sporządzenia oferty, Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić
Wykonawcom wyżej wymienione opracowania jako element dokumentacji
przetargowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Plan zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiającego plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i STS oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
Plan zapewnienia jakości winien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz osób odpowiedzialnych z a jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kont roli i sterowania jakością
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wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów
i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami ni e od powiadającymi wymaganiom.
6.2.Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 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 przetargowej, projektowej, ST i STS
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
STS, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3.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.
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.
6.4.Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.5.Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości.
6.6.Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową, ST
i STS, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7.Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie
dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
albo
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa
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załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach
nakładów rzeczowych.
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z dokumentacją przetargową, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania
przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową,
projektową.
7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli STS właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST, STS.
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.5.Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom ST, STS. Wykonawca będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając
w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez
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Zamawiającego.

7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie
przeprowadzony zgodnie z umową.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową,
ST, STS i uprzednimi ustaleniami.
8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót,
stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony
w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad
jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
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8.4.Odbiór końcowy robót
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej
i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST
i STS.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjęty
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.
8.5.Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- dokumentację powykonawczą
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- dokumenty do puszczające wyrób do stosowania w budownictwie
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
I PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.
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9.2.Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej
pozycji w wycenianym przedmiarze robót.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST,
STS, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach,
bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robót czy też nie.
Ceny jednostkowa robót winna obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót
określonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS,
dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty
zostały pominięte to uważa się, ze Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dz.U.03.207.2016 - j.t.
Prawo budowlane.
Dz.U.01.138.1554
Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dz.U.03.120.1126
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.
Dz.U.02.108.953
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U.03.120.1133
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.
Dz.U.03.120.1127
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.
Dz.U.01.118.1263
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U.03.121.1138
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Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Dz.U.03.121.1137
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
Dz.U.04.202.2072
Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy.
Dz.U.95.8.38
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Dz.U.02.75.690
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące
budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.
Dz.U.99.43.430
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.00.63.735
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie.
Dz.U.03.121.1139
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.
Dz.U.04.92.881
Wyroby budowlane.
Dz.U.04.237.2375
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione do
ich wydawania.
Dz.U.04.130.1386
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.130.1387
Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.195.2011
Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE.
Dz.U.04.198.2041
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich
znakiem budowlanym.
Dz.U.04.180.1861
Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.
M.P.04.32.571
Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatów.
M.P.04.48.829
Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz
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wytycznych do europejskich aprobat technicznych.
M.P.96.19.231
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dz.U.97.111.726
Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektórych ustaw.
Dz.U.02.220.1850
Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych
w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi
i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie,
oraz kontrola zawartości tych izotopów.
Dz.U.02.169.1386
Normalizacja.
Dz.U.02.239.2038
Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
M.P.04.7.117
Wykazy norm zharmonizowanych.
M.P.04.17.297
Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.31.551
Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.43.758
Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.05.2.19
Wykaz norm zharmonizowanych.
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie
obniżonych temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykaz specyfikacji
STS-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45110000-1 – Roboty przygotowawcze - rozbiórki
STS-2 – Roboty konstrukcyjne
Kod CPV:
45262300-4 - Betonowanie
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
STS-3 – Roboty murowe
Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie
STS-4 – Tynkowanie
Kod CPV:
45410000-4 –Tynkowanie
STS-5 – Roboty malarskie
Kod CPV:
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 - Roboty malarskie
STS-6 – Wykładanie ścian i sufitów
Kod CPV:45432210-9 -Wykładanie ścian
STS-7 – Kładzenie i wykładanie podłóg
Kod CPV:
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg
45223821-7 - Elementy gotowe
STS-8 – Instalowanie ścianek działowych
Kod CPV:
45421141-4 - Instalowanie ścianek działowych
STS-9 – Uzupełnienia pokrycia dachu
Kod CPV:
45260000-6 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
STS-10 – Podejścia instalacji wod.- kan.
Kod CPV:
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6Roboty instalacyjne kanalizacyjne
STS-11 – Roboty elewacyjne
Kod CPV: 45443000-4
STS-12 – Instalowanie wyrobów metalowych
Kod CPV: 45421160-3
STS-13 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań
Kod CPV: kod CPV 45262100-2
STS-14 – Izolacje cieplne
Kod CPV: 45321000-3
STS-15 – Obróbki blacharskie i rynny
Kod CPV: kod CPV 45261300-7
STS-16 – Montaż instalacji piorunochronnej
Kod CPV: Kod CPV 45312311-0
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STS-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45110000-1 – Roboty przygotowawcze - rozbiórki
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonywanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Przedmiar i obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności
10. Dokumenty odniesienia
1 .WSTĘP
1.1. Przedmiot STS
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z rozbiórkami
elementów budowlanych, ścianek działowych, wykuciami, przekuciami, wykonywaniem
otworów, demontażem elementów stolarki drzwiowej i
okiennej, demontażem
elementów instalacji, demontaż fragmentów pokrycia dachu, wyburzenie schodów
zewnętrznych pozostałych po zamurowanym otworze drzwiowym, skucie tynku
w piwnicy, osuszenie ścian piwnic w budynku przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach.
1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- Demontaż ścianek działowych
- Przebicie otworu w ścianach i stropie dla przewodów wentylacyjnych
- Rozebranie okładzin ściennych
- Rozebranie okładzin podłogowych
- Rozebranie warstwy wyrównawczej pod posadzki - gr. ok. 4 cm
- Demontaż stolarki okiennej w piwnicy
- Wykucie otworu drzwiowego w murze
- Rynny drewniane do gruzu, wykonanie, ustawienie, rozebranie
- Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem.-wap., grubość ścian wg projektu
- Przygotowanie miejsca dla oświetlaczy piwnicznych
- Skucie tynku w piwnicy
- Osuszenie ścian piwnic
- Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość 6 km
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- Opłata z umieszczenie materiałów z rozbiórki ( odpadów) na wysypisku
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
dokumentacja przetargową, specyfikacją techniczną.
2. MATERIAŁY
Nie występują
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wykucia, przekucia, wykonanie otworów będą
wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi oraz przy pomocy sprzętu
zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzaju robót rozbiórkowych
i demontażowych.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Materiały z rozbiórki przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.
1. Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy
1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy
b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów
placu budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników,
niezbędnych magazynów pomocniczych, i inne według potrzeb wykonawcy) w sposób
nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu
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c) Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób
zatrudnionych
przy
robotach
budowlano-montażowych,
instalacyjnych
i wykończeniowych
d) Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych
f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania
poszczególnych elementów robót
g) wewnętrzne przepisy Zamawiającego
1.2 Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane,
a w szczególności:
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie
może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca
wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,
b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania
materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów
technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,
c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów,
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy,
d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników: szatnie na odzież czystą
i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania
napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy.
e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na
budowie,
f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały
pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,
g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.
1.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać
je w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego.
2. Rozbiórki i demontaże.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać
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w miejscach przewidzianych dokumentacją przetargową.
Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć instalację
elektryczną, wodną, centralnego ogrzewania i inne. Roboty należy tak prowadzić, aby
nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0
punkt 6.
Kontrola jakości robót polega na:
- sprawdzeniu kompletności wykonania
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie z ST-0 punkt 8.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
I PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z ST-0 punkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10
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STS-2 – Roboty konstrukcyjne
Kod CPV:
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45262300-4 – Betonowanie
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonywanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Przedmiar i obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności
10. Dokumenty odniesienia
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot STS
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z wykonywaniem
konstrukcji betonowych, dostawą i montażem konstrukcji stalowych – nadproża,
klamrowanie ścian, montaż stalowych przewodów kominowych w budynku przy ul.
Rynek 13 w Pilchowicach.
1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
a) roboty części architektoniczno-konstrukcyjnej
- Wykonanie poduszek betonowych, wg dokumentacji
- Obsadzenie belek stalowych, nadproża wraz z montażem śrub łączących - według
dokumentacji technicznej lub prefabrykowanych
- Dostawa konstrukcji stalowej - zestawienie i zabezpieczenie wg dokumentacji
- Obetonowanie belek stalowych – wg projektu
- Klamrowanie ścian
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność
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z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST-0
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową
występują niżej wymienione materiały podstawowe:
- Składniki masy betonowe: cement, piasek, żwir, woda
- Konstrukcja stalowa nadproży
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
występuje następujący sprzęt: wyciąg, betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzęt
montażowy, wciągarka.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement
luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed
nadmiernym zawilgoceniem.
Konstrukcje stalową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.
1. Wykonywanie konstrukcji żelbetowych i betonowych
Wykonywanie robót żelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla
elementu żelbetowego i betonowego, podawanie i ułożenie mieszanki betonowej,
zagęszczanie masy betonowej, pielęgnacja betonu.
Mieszankę betonową o zadanej klasie i wytrzymałości wykonać ze składników
odpowiadającym wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury.
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Mieszankę betonową układać przy stałej obserwacji deskowania odnośnie
prawidłowości zachowania kształtu konstrukcji. Przebieg układania i zgęszczania masy
betonowej winien być zapisany w dzienniku budowy. Ułożony beton należy pielęgnować
zgodnie z wymaganiami normowymi.
Rozdeskowanie może nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości
zgodnie z wymogami normowymi.
Przy wykonywaniu robót żelbetowych i betonowych w niskich temperaturach należy
przestrzegać postanowień normowych oraz zastosować odpowiednie środki i prace
zabezpieczające, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej.
2. Montaż konstrukcji stalowej
Wymagania ogólne
Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu
z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz
osiągniecie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.
W projekcie konstrukcji należy określić założenia niezbędne do ustalenia bezpiecznej
metody montażu, a w szczególności:
- kolejność montażu,
- sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu,
- stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia,
- stężenia konstrukcyjne zabezpieczające elementy przed zwichrzeniem lub
zapewniające stateczność konstrukcji,
- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe,
- terminy wykonania i rodzaj podlewek,
- inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas
montażu.
Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie
założeń projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i
doświadczenia wykonawcy.
Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej
ST-0.
6.2. Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych
a) Kontrola robót zbrojarskich
Kontrola obejmuje oględziny zewnętrzne o pomiary ułożenia zbrojenia oraz średnic
prętów.
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi.
Wyniki pomiarów kontrolnych i oględzin zbrojenia należy wpisać do dziennika budowy
b) Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających betonowanie:
- kontrola prawidłowości wykonania masy betonowej
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- kontrola prawidłowości wykonania deskowania
- kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone.
Beton należy starannie zagęścić.
Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu
i jakości powierzchni, wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości
wypoziomowania. Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi.
Należy pobrać próbki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi.
6.3. Kontrola wykonania robót montażowych konstrukcji stalowej
Wymagania ogólne
Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakości.
Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania
projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane.
Materiały i wyroby
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do produkcji.
Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:
- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy,
- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości,
Montaż konstrukcji
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:
- kontrolne pomiary przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego
ukończeniu,
- stan podpór i ich usytuowanie,
- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań
bezpieczeństwa pracy,
- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,
- wykonanie i kompletność połączeń,
- naprawy elementów konstrukcji, połączeń oraz usuwanie innych niezgodności.
Pomiary kontrolne
Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami
odpowiednimi do klasy konstrukcji, z dokładnością niezbędną do zachowania
wymaganych tolerancji montażu.
Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać pomiary kontrolne, określające
usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
a) Odbiór dostawy konstrukcji stalowej
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Warunki dostawy konstrukcji stalowej określają warunki umowy. Odbiór konstrukcji
stalowej może być dokonywany w wytwórni konstrukcji stalowej lub na budowie. Każda
partia powinna mieć dokument dopuszczenia materiałów do stosowania
w budownictwie.
Przy odbiorze konstrukcji stalowej na budowie należy wykonać:
• sprawdzanie zgodności typów i liczby z wykazem,
• sprawdzanie prawidłowości oznakowania z godności typów i liczby z wykazem
• sprawdzanie stanu technicznego konstrukcji stalowej
• sporządzenie protokołu w przypadku uszkodzeń,
Elementy uszkodzone w sposób obniżający ich wartość konstrukcyjną, techniczną nie
powinny być przyjęte do wmontowania i usunięte poza obręb budowy.
b) odbiór zbrojenia – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji,
normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika
budowy
c) odbiór robót żelbetowych i betonowych – polega na stwierdzeniu zgodność
z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi
zapisem do dziennika budowy.
W trakcie wykonywania robót żelbetowych i betonowych dokonuje się odbiorów
częściowych dla fragmentów obiektu obejmujących kontrolę wykonania poszczególnych
elementów robót żelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót”,
zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy.
Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, protokołów
odbioru poszczególnych elementów robót żelbetowych, dziennika budowy, protokołów
orzeczeń, ekspertyz itp.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową STS
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji dały wyniki pozytywne.
d) odbiór robót montażowych konstrukcji stalowej
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów
kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna z projektem i wymaganiami normy.
W szczególności powinny być sprawdzone:
- podpory konstrukcji,
- odchyłki geometryczne układu,
- jakość materiałów,
- stan elementów konstrukcji,
- stan i kompletność połączeń.
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy
podać co najmniej:
- przedmiot i zakres odbioru,
- dokumentację określającą komplet wymagań,
- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami,
- protokoły odbioru częściowego,
- parametry sprawdzone w obecności komisji,
- stwierdzone usterki,
- decyzję komisji.
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W trakcie wykonywania robót montażowych konstrukcji stalowej dokonuje się odbiorów
częściowych dla fragmentów obiektu obejmujących kontrolę montażu poszczególnych
elementów konstrukcji, kontrolę wyników pomiarów dokładności montażu, zgodnie
z punktem „Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do
dziennika budowy.
Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, protokołów
odbioru elementów konstrukcji stalowej na placu budowy, protokołów odbioru
poszczególnych ustalonych zakresów robót, dziennika budowy, protokołów orzeczeń,
ekspertyz itp.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową STS
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
I PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z ST-0 punkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegły. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
i projektowanie
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku”.
PN-ISO 3059:1997 Badania nieniszczące. Metoda pośredniej oceny źródeł
promieniowania ultrafioletowego
PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Zasady ogólne
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru –
Wymagania podstawowe
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 Zmiana 3 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
(Zmiana)
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STS-3 – Roboty murowe
Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonywanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Przedmiar i obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności
10. Dokumenty odniesienia
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murowych: zamurowanie otworów, bruzd, przebić w budynku
przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach.
1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- Umocowanie siatek tynkarskich na elementach stalowych
- Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki
- Naprawa pęknięć w ścianach z cegieł
- Uzupełnienie ścian
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność
z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST-0.
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Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową
występują alternatywnie niżej wymienione materiały podstawowe:
- Cegła budowlana
- Bloczki z betonu komórkowego
- Składniki zaprawy: cement, piasek, wapno, woda
- Siatka tynkarska
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót murowych
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
a)Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie
z wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić
specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.
b) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
c) cegłę, prefabrykaty z betonu komórkowego, pustaki szklane można przewozić
dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na jej zabezpieczenie przed
uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.
Wykonywanie robót murowych:
Do wykonywania robót należy zastosować odpowiednie dla danych rodzajów prac cegły,
pustaki, bloczki, zaprawy.
Zaprawę należy wykonać na podstawie zatwierdzonej receptury.
Cegły, bloczki z betonu komórkowego, winny być czyste i wolne od kurzu.
Mury wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin.
Przy wykonywaniu uzupełnień ścian, zamurowań otworów, bruzd, przemurowaniu
pęknięć, należy zwracać uwagę na właściwe połączenie z istniejącymi elementami.
W miejscach tego wymagających należy wzmocnić ściany zbrojeniem z płaskownika lub
stali zbrojeniowej okrągłej o średnicy 6 mm, ułożonej poziomo, w co trzeciej spoinie.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola robót murowych obejmuje:
- sprawdzenie z godności z dokumentacją
- sprawdzenie jakości materiałów: cegła, prefabrykaty z betonu komórkowego, pustaki
szklane,
- zaprawa,
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji
wykonawczych.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegółowe zasady odbioru.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
I PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów
z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy
PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komórkowy (Zmiana 1)
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodności
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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STS-4 – Tynkowanie
Kod CPV:
45410000-4 – Tynkowanie
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonywanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Przedmiar i obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności
10. Dokumenty odniesienia
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru: tynków zwykłych, renowacyjnych, osuszania ścian lampami
benzynowymi w budynku przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach.
1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- Oczyszczenie powierzchni ścian ceglanych przy pomocy szczotek stalowych
- Osuszanie powierzchni lampami benzynowymi
- Zabezpieczenie ścian ceglanych środkiem do impregnacji fasad np. Klinkier Pro
- Ułożenie tynku renowacyjnego
- Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie
- Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie – uzupełnienie
- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m 2 nadproża, podciągi
- Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach
- Tynkowanie wnęk
- Zaprawianie bruzd – tynkowanie
- Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność
z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST-0.
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową
występują niżej wymienione materiały podstawowe:
- Zaprawy do wykonania tynków zwykłych – zgodnie z wymaganiami normowymi
- Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę
odpowiadającą wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
- Piasek stosowany do zapraw powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy.
W szczególności piasek nie może zawierać domieszek organicznych Piasek powinien
mieć frakcji 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. Do spodnich
warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie
przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny
lub kopalniany.
- cement winien od powiadać wymaganiom nor my PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część
1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.
- wapno budowlane powinno odpowiadać normie PN-EN 459-1:2003 „Wapno
budowlane.
Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”. Do zapraw należy stosować wapno
suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna
i ziaren obcych.
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
występuje następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa,
zbiorniki na wodę, rusztowania, narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
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Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie
z wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić
specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne
materiały workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni
sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej
ST-0.
5.2.Szczegółowe warunki wykonywania robót.
Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której
wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom normowym
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze",
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN70/B-10100 p. 3.3.1.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.
Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym
wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury.
Warunki przystąpienia do robót.
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.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
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 zwykłe jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu
Techniki Budowlanej.
W przypadku tynków zawilgoconych należy je osuszyć np. lampami benzynowymi.
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.
Przygotowanie podłoża
Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto-ciągnioną.
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Spoiny w murach ceglanych
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na
głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na
głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność
tynku do podłoża.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10proc. roztworem szarego mydła.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Wykonywanie tynków zwykłych
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być
zgodne z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób
standardowy.
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków
wewnętrznych.
Tynki należy wykonać według pasów i listew kierunkowych,
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach nie
narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:2.
Przykładowe stosowanie materiałów Asoplast Mz - podkładowy tynk renowacyjny firmy
Schomburg oraz Thermopal Gp1 - środek do plastyfikowania, utwardzania i polepszania
przyczepności wypraw firmy Schomburg lub równoważnej. Zastosować zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta.
Wykonywanie zabezpieczenia ścian ceglanych środkiem do impregnacji fasad wykonać
zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST0.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,
kruszyw, wapna, wody, tynku strukturalnego i innym materiałów przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki Zamawiającemu do akceptacji.
6.3.Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe.”
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane
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przez Zamawiającego.
6.4.Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych, tynku renowacyjnego powinny być przeprowadzane w
zakresie:
- zgodności z dokumentacją przetargową,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynków,
- wyglądu powierzchni tynków,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. Przedmiar i obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
Powierzchnię tynków stropów płaskich mierzy się w metrach w świetle ścian surowych
na płaszczyznę poziomą i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, projektową i uzgodnieniami
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być
zgodne z dokumentacją przetargową.
Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
a) pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach
powyżej 3,5 m wysokości
b) poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie
większe niż 3 mm na 1 m
Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiają się następująco:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej nie mogą być większe niż 2 mm i w liczbie nie więcej niż 2 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
a) pionowego - nie mogą być większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach
powyżej 3,5 m wysokości
b) poziomego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie
większe niż 2 mm na 1 m
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
I PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych
i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9.
9.2 Cena wykonania robót obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- umocowania siatki
- obsadzenie, podczas prac tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po wykuciach, przekuciach, itp.,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria
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zgodności
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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STS-5 – Roboty malarskie
Kod CPV:
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 - Roboty malarskie
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonywanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Przedmiar i obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności
10. Dokumenty odniesienia
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich w budynku przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach.
1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych STS
Wymagania dotyczą robót malarskich obejmujących malowania: zwykłe, doborowe
wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb,
emulsyjnych i olejnych
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- Gruntowanie okładzin GKF ( przed malowaniem)
- Gruntowanie sufitów (przed malowaniem)
- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne –
- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni
z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni
z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
- Malowanie okładzin GKF
- Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne – sufit
- Malowanie okna wewnętrznego
- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na stropach
- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na ścianach
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- Malowanie emalią podkładową termoodporną - rury, 2-krotne
- Malowanie lakierem nawierzchniowym termoodpornym - rury, 2-krotne
- Malowanie elementów więźby dachowej środkami zabezpieczającymi do NRO
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność
z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST-0.
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową
występują niżej wymienione materiały podstawowe:
- Farby emulsyjne i akrylowe
- Emalia podkładowa termoodporna
- Lakier nawierzchniowym termoodporny
- Preparat gruntujący
- Farby pęczniejące
Farby i inne materiały malarskie należy przechowywać w pomieszczeniach
o temperaturze nie niższej niż + 5 C
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
występuje następujący sprzęt: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzędzia
i sprzęt do robót malarskich.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Farby i inne materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu
w warunkach zapewniających temperaturę nie niższą niż +5°C.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej
ST-0.
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.
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Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie
i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy
powierzchnię zagruntować. W przypadku malowania farbą olejną gruntowanie należy
wykonać przed szpachlowaniem.
Roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero
po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Należy sprawdzić wilgotność podłoża.
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie
większa, niż 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych.
Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie
plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.
Podkłady pod powłoki malarskie powinny być wykonane zgodne z zaleceniami
producenta farb.
Przygotowanie podłoża.
Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100
Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi,
należy je lekko zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do
malowania.
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać
wymaganiom dla tynków zwykłych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny
być przygotowane w następujący sposób:
a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce
równało się z powierzchnią tynku
b) przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi
podłoża powinny być zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zaleceniami
producenta farb
c) powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od
zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku.
Przed malowaniem elementów metalowych należy je oczyścić i odtłuścić.
Wykonywanie robót malarskich
Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez
prześwitów, plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu
miękką tkaniną. Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów,
plam, śladów pędzla i odprysków. Barwa powłoki powinna być jednolita bez
uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu.
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej)
w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura
nie spadła poniżej +0°C i nie wyższej niż +22°C) . Zalecana temperatura dla malowania
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 °C do + 18°C .
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi oraz ftalowymi można
wykonywać w pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do
czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane).
6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST0.
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6.2.Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni:
tynków, gładzi, płyt gipsowo-kartonowych, ułożonych tapet, nie wcześniej niż po 7
dniach od daty ich ukończenia.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania robót malarskich zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie:
- zgodności z dokumentacją,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- sprawdzenie z godności barwy powłoki ze wzorcem
- sprawdzenie połysku
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie
- przyczepności farby do podłoża,
- wyglądu zewnętrznego powierzchni,
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0
7.2.Szczegółowe zasady obmiarowania
Powierzchnię malowania ścian i sufitów oblicza się w świetle ścian surowych. Wysokość
ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu stropu.
Powierzchnię stropów belkowych, kasetonowych, ścian z pilastrami, słupów oblicza się
w rozwinięciu. Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.
Otwory o powierzchni ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnie ościeży do
malowania.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegółowe zasady odbioru
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
malarskich.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego,
jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
I PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz :
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych
za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania;
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych
budynków. Minimalne wymagania techniczne;
PN-C-81914:1998Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków;
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STS-6 – Wykładanie ścian i sufitów
Kod CPV:
45432210-9 - Wykładanie ścian
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonywanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Przedmiar i obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności
10. Dokumenty odniesienia
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót okładzinowych z płytek ceramicznych, gresowych, wykonania
okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w budynku przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach.
1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
- Licowanie ścian płytkami na klej - płytki wg dokumentacji
- Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych
- Obudowa instalacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
- Sufity podwieszone z płyt kartonowo – gipsowych – osłony p.poż – płyty 2 x GKF
- Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych – przegrody p. poż. – jw.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność
z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
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w ST-0.
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową
występują niżej wymienione materiały podstawowe:
- Zaprawa klejowa do płytek(rodzaj zależny od warunków otoczenia, w jakich będzie
pracować okładzina)
- Zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych(rodzaj zależny od warunków otoczenia,
w jakich będzie pracować okładzina)
- Płytki klinkierowe
- Płytki ceramiczne ścienne
- Płyty gipsowo-kartonowe – zwykle i typu ognioodpornego - według dokumentacji
projektowej
- Profile stalowe do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
- Gips szpachlowy
Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Płyty należy składować pod zadaszeniem na równym podłożu na paletach lub stosując
podkładki o szerokości ok.10 cm, co maksimum 35cm.
Materiał przechowywać zapakowany w folię lub nakryty. Zawsze zabezpieczać płyty
przed warunkami atmosferycznymi.
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.
3. 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót okładzinowych i tapetowania,
narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem płyt gipsowo-kartonowych.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Do przewozu należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych.
Do przewozu płyt gipsowo-kartonowych należy używać pojazdów samochodowych
umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych.
Przenoszenie płyt: boczną krawędzią pionowo lub przewożenie na wózku.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.
a) układanie płytek
Przygotowanie do robót
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Podłoże powinno mieć odpowiednią wytrzymałość oraz powinno być stabilne.
W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrócić uwagę na
możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania
cementu. Problem ten dotyczy tynków. Przyjmuje się, Se ich czas schnięcia musi
wynosić, co najmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości warstwy. Po tym czasie
można już wykonywać prace okładzinowe.
W przypadku podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych należy
sprawdzić, czy podłoże jest dostatecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina.
Najprostsza metoda oceny stabilności podłoża polega na ugięciu płyty pod wpływem
nacisku ręki.
Strzałka takiego ugięcia nie powinna być większa niż 1 mm. Jeśli płyty stanowiące
podłoże będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo przymocowane), to pod wpływem
naprężeń skurczowych mogą ulec wygięciu i odkształceniu.
- Podłoże powinno być czyste.
Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Nawet bardzo
stare plamy tych substancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie przyczepność
warstw wyrównujących czy zapraw klejowych. Należy również usunąć kurz oraz inne
zanieczyszczenia utrudniające przyczepność.
Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub
specjalnych środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki,
ewentualnie mechanicznie usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy
czym pole powierzchni nakłutej powinno być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki.
Następnie należy zastosować emulsję gruntującą.
- Podłoże powinno być równe.
Dopuszczalne odchylenia wynoszą:
dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) < 3 mm, oraz w całym pomieszczeniu < 4 mm
w pionie i < 6 mm w poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) < 4 mm oraz < 5
mm w całym pomieszczeniu.
Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek,
wypełnić tą samą zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby
przekroczenie dopuszczalnej grubości spoiny klejowej podłoże należy naprawić
i wyrównać zaprawą szpachlową lub renowacyjną.
Wyrównane podłoże należy pozostawić do należytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne
ubytki na powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk
cementowowapienny) usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco
większe rozprowadza przy pomocy gładkiej stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy
wyrównać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy
wykonać rysy dylatacyjne w maksymalnym rozstawie co 1,5 m.
- Podłoże nie powinno być chłonne.
Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest
na bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega
na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy proces ten
przebiega szybko (np. na podłożach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), należy
ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego zagruntowanie emulsją gruntującą.
Dzięki zdolności penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych
podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je przed wilgocią oraz zwiększając
przyczepność do ich powierzchni.
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Podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe lub
tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować odpowiednio wcześniej
emulsją gruntującą, tak, aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy
klejącej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20°C , wilgotność
powietrza 50%, do doby w warunkach, niekorzystnych). Gruntowania wymagają
koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, a także podłoża z płyt
gipsowo-kartonowych.
- Podłoże powinno być szczelne.
W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np.
w łazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia
z masy uszczelniającej.
Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do
podłoża może doprowadzić do poważnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa,
niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten jest
szczególnie groźny w przypadku podłoży wykonanych z bloczków gipsowych i płyt
gipsowo-kartonowych.
- Układanie okładziny ściennej
Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn.
zwykle następnego dnia po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli
pomieszczenie łazienki jest małe, to zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne,
lepiej i łatwiej będzie ułożyć izolację w całym pomieszczeniu.
Rozplanowanie ułożenia płytek rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się
najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy
dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, jak i w poziomie, uwzględniając kalibrację
płytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny płytki (np. 300x300 mm), jednakże
jej wymiar rzeczywisty może się do kilku mm różnić, zwykle jest mniejszy (np. 295x295
mm)
W miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny, lepiej docinać do
odpowiedniego kształtu i wymiaru całe płytki, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami,
które są trudne w obróbce i mają słabą przyczepność.
Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu
jak najmniej narażać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki
lub na jej krawędzi.
Lepiej wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę
powinno się układać symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne
płytki miały co najmniej połowę szerokości płytki.
Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to należy starać się, aby nie tylko płytki na całej
ścianie ułożone były symetrycznie, ale by też płytki przy otworze okiennym nie były
docinane.
Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać
w spoiny podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego
pomieszczenia do drugiego, jeśli wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny
stanowić swoją kontynuację. Układając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je
tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte
- w narożnikach wewnętrznych.
Wysokość glazury w pomieszczeniu jest ściśle określona, jednak powinna stanowić
wielokrotność wysokości płytki. Należy zaplanować ilość i położenie listew do glazury,
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gdyż w tych miejscach będzie można ukryć przycięte krawędzie płytek.
Należy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację
istniejących w podłożu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek
ceramicznych niezbędne są u zbiegu płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoży lub
posadzek wykonanych z różnych materiałów, przy dużych powierzchniach, wydzielające
pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m, oraz w miejscu szczelin przebiegających
przez cały budynek.
Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym
zostanie ułożona oraz warunków, w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje
się do układania dużych płytek podłogowych, a jeszcze inne do układania płytek
porowatych wewnątrz pomieszczeń. Im trudniejsze podłoże lub warunki pracy, tym
lepszą, bardziej elastyczną zaprawę należy stosować. Na ściany wewnątrz pomieszczeń
stosuje się zwykłe, standardowe zaprawy, jednak już na ścianach z płyt gipsowokartonowych należy użyć elastycznej zaprawy klejowej.
Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej
stosowania, umieszczoną na opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, termin
ważności oraz wygląd zewnętrzny. Jeśli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej
kolorystyce oraz konsystencji, to takiej zaprawy nie należy użyć.
Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas
układania płytek oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa
niż +5°C, ani też wyższa od +30°C. Materiały używane do robót powinny znajdować się
w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, przez co najmniej dobę przed
rozpoczęciem robót.
W przypadku układania płytek o dużych rozmiarach zaleca się wykonywanie robót
w temperaturze zbliżonej do przyszłej temperatury użytkowania pomieszczeń.
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek
i przez cały czas wiązania zaprawy klejącej ogrzewanie to musi być wyłączone,
a temperatura podkładów powinna wynosić 15-20°C.
Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody
i wymieszanie za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy
bez grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut.
Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku,
zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do uszkodzenia okładziny.
Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją
rozprowadzając silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy
naniesioną warstwę przeczesać, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny
ściennej, zębatą krawędzią kielni, zachowując kąt nachylenia kielni względem podłoża
w granicach 45-60 stopni.
Prawidłowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają, że
dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa
klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. Jeśli tak nie jest, to należy
zastosować pacę o większych zębach.
Wielkość zębów kielni dobiera się w zależności od rozmiarów mocowanych płytek. Od
zębów wysokości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach
mniejszych niż 5 cm, po kielnię z zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niż 20
cm. Należy przy tym uwzględniać wykończenie spodniej strony płytki, takie jak bruzdy
lub guzki, od których zęby kielni muszą być większe.
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Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane
zaleca się przyklejać na końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć należy
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie
przykleja się płytki docinane w narożach i przy ościeżach. Płytki w tych miejscach
zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią szerokość, zgodnie z symetrycznym
rozplanowaniem płytek na ścianie.
Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy mocować ruchem lekko
posuwistym, dociskając je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na szerokość
spoiny. Płytki większych formatów należy delikatnie opukać gumowym młotkiem.
Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, jednakże znacznie ułatwia
zachowanie tej samej szerokości spoin.
W czasie prac należy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas
"naskórkowania"), czyli jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłożu.
Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zależności od rodzaju masy klejącej, temperatury
i wilgotności podłoża oraz otoczenia. Im wyższa temperatura i mniejsza wilgotność
powietrza, tym czas ten ulega skróceniu.
W takich warunkach zaprawę należy nakładać na małej powierzchni i jak najszybciej
przyklejać płytki. Przydatność rozprowadzonej już warstwy masy klejącej do klejenia
można łatwo sprawdzić przez dotyk. Jeżeli po dotknięciu na palcach pozostaje klej,
można kontynuować pracę, w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostaną suche
warstwę kleju należy usunąć ze ściany.
Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się już po ułożeniu
terakoty.
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią wysokość, wynikłą po
wyklejeniu posadzki.
Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny należy usunąć przed związaniem zaprawy
klejowej, podobnie jak krzyżyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki należy
przemyć wilgotną gąbką.
Kolor zaprawy spoinującej można dobrać, kierując się kolorystyką okładzin - zgodnie
z ich barwą lub w kolorach kontrastowych. Zaprawę do spoinowania należy dobierać
stosownie do przewidywanych warunków eksploatacji, rodzaju kleju użytego do
mocowania płytek oraz szerokości spoiny.
Gdy stosuje się kleje elastyczne, to spoina powinna także charakteryzować się
podobnymi własnościami. Stosując w takich miejscach sztywne spoiny, mogą wystąpić
ich spękania.
Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż
powoduje ona kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Z tego
względu bardzo ważne jest stosowanie właściwej ilości wody, podanej na opakowaniu.
Podobnie zachowuje się spoina pomiędzy płytkami o dużej nasiąkliwości lub przy
renowacji spoin, po usunięciu starych. Jeśli nie nasyci się spoiny dużą ilością wody
przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez płytki i podłoże. Brak wilgoci
uniemożliwia właściwe związanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego
następstwem jest jej kruchość, miękkość i pylenie.
Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to
znaczy po okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym
"trudnym" podłożu (np. na istniejącej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do
3 dni. Czas ten uzależniony jest od temperatury i wilgotności otoczenia. Zbyt wczesne
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zamknięcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, która nie
osiągnęła odpowiedniej wytrzymałości i płytki mogą się przesuwać. Efektem jest
spękana spoina. Problem ten dotyczy głównie posadzek, które narażone są na
obciążenia mechaniczne.
Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas
jego wykonywania oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być
niższa niż +5°C, ani wyższa niż +30°C. Materiały używane do robót powinny znajdować
się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, przez co najmniej dobę przed
rozpoczęciem robót.
Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyższej niż +20°C należy się liczyć
z niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu przydatności przygotowanej masy do
użycia.
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek
i przez cały czas wiązania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi być wyłączone,
a temperatura podkładów powinna wynosić 15-20°C.
Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny
z brudu, kurzu i tłuszczu. Spoiny powinny być jednolicie głębokie, wolne od
zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej - wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie
głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej.
Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy pomocy kielni na pacę z gąbką,
specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych.
Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, należy jej nadmiar
usunąć, ściągając go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin.
Podczas rozprowadzania materiału należy starać się, aby wprowadzać go głęboko
i szczelnie w spoiny.
Czynności te powtarza się aż do zakończenia spoinowania całej powierzchni okładziny.
Podczas spoinowania należy unikać nadmiernego nasączania powierzchni spoiny wodą,
gdyż nadmiar wody może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej
fugi ze spoin.
Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od
szerokości, należy dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu
wykonanego z tworzywa polietylenowego lub poliuretanowego. Należy przy tym zwrócić
uwagę na fakt, że masy uszczelniające układane w szczelinach, których krawędzie
mogą się przemieszczać względem siebie (np. wskutek ruchów termicznych), powinny
trwale przylegać jedynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna
szczeliny układa się wówczas również wyżej wspomniane wałki polietylenowe lub
poliuretanowe, a przy braku miejsca (w płytkich szczelinach) przynajmniej paski folii
polietylenowej.
Aby zachować optymalne warunki wiązania, należy świeże spoiny w ciągu kilku
pierwszych dni utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu
pierwszych tygodni czyścić wyłącznie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te
zabiegi pozwolą na lepsze związanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegną jej
przebarwianiu się. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn.
po około 2-3 dniach.
Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3 mm. W odstępach nie większych niż 3
m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm.
Płytki ścienne muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak, aby nie
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tworzyć uskoku.
b) okładzina z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym
Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy prowadzić przy temperaturze
w pomieszczeniu nie niższej niż 15 °C i wilgotności względnej 60 %.
Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonywane sufity,
powinny stanowić podłoże sztywne i o równej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni podłoży od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie powinno być
większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości (wysokości) danej
ściany i sufitu. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na 1
m i 6 mm na całej powierzchni sufitu.
Sufity przed ułożeniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być oczyszczone
z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być
sucha.
Zwraca się uwagę na konieczność zachowania następujących zaleceń:
- Zachować odpowiednie odległości pomiędzy wkrętami a krawędziami ciętymi
i fazowanymi płyty. Wkręty wkręcać w ścianach, co maksimum 250 mm, a w sufitach, co
maksimum 170 mm.
- Stosować właściwy gips szpachlowy.
- Pamiętać o taśmie do spoinowania.
- Sfazować przycinane krawędzie cięte płyt pod kątem 45°.
mocowane do ścian, stropów i podłoża celem eliminacji przenikania dźwięku.
producenta systemu okładzin gipsowo-kartonowych.
konstrukcji rusztu według wskazań producenta.
Rodzaj płyt gipsowo-kartonowych – zgodnie z dokumentacja projektową
Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami
producenta danego systemu lekkiej zabudowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST0.
6.2.Kontrola jakości robót związanych z okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega
na:
a) sprawdzeniu należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie
wybranych miejscach. Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu.
b) sprawdzeniu prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągnięcie cienkiego
sznurka wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń
z dokładnością do 0,5 mm.
c) sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez
przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości
2 m i pomiaru wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 0,5
mm
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d) wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin, a przypadku budzącym wątpliwości
przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm
6.3.Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem tapetowania polega na:
a) sprawdzeniu występowania fałd, pęcherzy, plam, lub innych wad powierzchni licowej,
b) sprawdzeniu odstawania krawędzi arkuszy w stykach lub zakładach oraz przy suficie,
c) sprawdzeniu czy nie wykonano sztukowania arkuszy w poziomie lub czy nie
zastosowano tzw. łatek,
d) sprawdzeniu jednolitości wzoru i barwy tapety
e) sprawdzeniu wyraźnie widocznych nierówności podłoża
f) sprawdzeniu prawidłowego położenia arkuszy na ścianie z a pomocą pionu
z dokładnością do 1 mm
g) sprawdzeniu prawidłowego przycięcia tapety przy suficie przez naciągnięcie
cienkiego sznurka i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm
6.4. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem okładzin z płyt gipsowokartonowych na ruszcie metalowym polega na:
- sprawdzeniu zgodności z dokumentacja techniczną
- sprawdzeniu materiałów
- sprawdzeniu podłoży
- sprawdzeniu prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i ich wykończenia
w stykach, narożach, obrzeżach, szczelinach dylatacyjnych
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi w zakresie
dopuszczalnych odchyłek zgodnie z wymaganiami normowymi
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.
Zgodnie z ST-0 punkt 7.
8. Odbiór robót.
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegółowe zasady odbioru.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
I PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych
i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie
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PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie
odporności na ścieranie
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie
wytrzymałości na zginanie i ściskanie
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
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STS-7 – Kładzenie i wykładanie podłóg
Kod CPV:
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg
45223821-7 - Elementy gotowe
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonywanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Przedmiar i obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności
10. Dokumenty odniesienia
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem posadzek z płytek gresowych,
z wykładzin PCW, paneli oraz wykonaniem izolacji z „folii płynnej” i warstw
szpachlujących i samopoziomujących w budynku przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach.
1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni
sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco - wyrównująca grubości
10 mm
- Dodatek za zbrojenie wylewki samopoziomującej siatką
- Warstwa szpachlująca ubytki w posadzce
- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości
30 mm
- Wykonanie izolacji przeciwwodnej - "płynna folia" z założeniem taśm i elementów
uszczelniających i wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm
- Posadzki z płytek ceramicznych - antyposlizgowych układanych na klej,
przygotowanie podłoża, płytki według dokumentacji
- Posadzki z płytek gresowych układanych na klej, przygotowanie podłoża, płytki według
dokumentacji
- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -PVC - według dokumentacji
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- Zgrzewanie wykładzin
- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - cokoliki wysokości 10 cm
- Zgrzewanie wykładzin – cokolik
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST-0
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową
występują niżej wymienione materiały podstawowe:
- Sucha zaprawa samopoziomująca
- Siatka z brojąca
- Składniki zaprawy cementowej: cement, piasek, woda
- Zaprawa szpachlująca ubytki w podłożu
- Płytki posadzkowe - według dokumentacji
- Zaprawa klejąca do płytek posadzkowych
- Zaprawa spoinująca do płytek posadzkowych
- Wykładzina posadzkowa PCW - według dokumentacji
- Klej do wykładzin
- Materiały do wykonywania izolacji z płynnej folii - taśmy, elementy uszczelniające
- Preparat do gruntowania
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement
luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
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kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem
niskich temperatur.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.
5.3.Szczegółowe warunki wykonywania robót.
a) Reperacja podłoża pod posadzki
Reperacje podłoża pod posadzki polega zaszpachlowaniu pęknięć i ubytków podłoża
zaprawą wyrównującą (masą szpachlową). Sposób użycia zaprawy wyrównującej (masy
szpachlowej) zgodnie z zaleceniami producenta.
b) Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej, układana na gotowym podłożu, jako
warstwa pod właściwą posadzkę.
W przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi włóknami
polietylenowymi FIBERMESH, dodawanymi do zaprawy w ilości 0,9 kg/m3 mieszanki,
lub zbrojona siatkami zbrojarskimi.
Warstwa wyrównawcza winna być oddzielona od pionowych przegród budynku paskiem
papy, lub przekładką styropianową do 0.5 cm.
W otworach drzwiowych - pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami - należy wykonać
dylatacje posadzek. Do tego celu stosować gotowe kształtki aluminiowe lub - jak dla
oddzielenia płyty od ściany - pasek styropianu. Dopuszcza się wykonanie nacięć
podłoża na min. 0,5 grubości płyty.
Dokładność wykonania - odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą
przekraczać 3 mm.
c) Wylewki samopoziomujące.
Podłoże pod posadzki należy poddać reperacji. Następnie podłoże należy zagruntować
preparatem gruntującym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomującej.
Wylewki samopoziomujące należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta suchej
mieszanki do wylewek. Wylewki wzmocnić za pomocą siatki zbrojącej.
d) Wysokoelastyczna izolacja powierzchni z płynnej folii
Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową,
podłoży i ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw.
"płynne folie", z których wykonuje się kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym
pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć kilka godzin (wstępne
przeschnięcie w optymalnych warunkach termicznowilgotnościowych).
Spoiny narożne, przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy
podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi taśmami i kołnierzami
uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże przez malowanie lub
szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o niewielkiej grubości,
o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Przyjmuje się, że uszczelnienie
powinno sięgać przynajmniej powyżej baterii lub miejsca zamocowania słuchawki
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prysznicowej, ale często wykonuje się je aż do sufitu. Świeżo wykonane powierzchnie
tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane co najmniej po 14 dniach od czasu ich
wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed
oddziaływaniem wody pod ciśnieniem.
W pomieszczeniach „mokrych” należy ułożyć izolację wodoszczelną w postaci
bezspoinowej powłoki wodoszczelnej (wysokoelastycznej izolacji z płynnej folii). Izolacja
wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość min. 100 mm
Przed wykonaniem wysokoelastycznej izolacji powierzchni płynną folią należy
odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od
brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. Tynki zawierające gips, płyty gipsowe itp. należy
najpierw zmatowić mechanicznie
Następnie można przystąpić do wykonywania właściwej izolacji z płynnej folii. Prace
należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.
e) Posadzki z płytek.
Płytki posadzkowe układane na zaprawie klejącej. Do wykończenia posadzki
zastosować zaprawę spoinującą
Przycięcia płytek wykonywać w ten sposób, aby wzór rozkładał się symetrycznie
względem osi pomieszczeń.
Na ścianach - cokół z płytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka.
Należy zwrócić uwagę na wykonanie właściwych spadków do kratek ściekowych
g) Posadzki z wykładziny PVC
Podłoże pod wykładziny powinno być mocne, równe i suche. Wykładzinę przyklejać całą
powierzchnią do podłoża za pomocą kleju dopuszczonego do stosowania przez
producenta wykładziny. Luźno rozłożone arkusze powinny pozostać przez 24 godziny
w pomieszczeniu o temperaturze nie mniejszej niż + 17 °C w celu dopasowania do
podłoża. Łączenia styków wykonać za pomocą sznura spawalniczego.
Brzegi wykańczać listwą cokołową przypodłogową tego samego producenta. Podczas
wykonywania posadzek na stopniach schodowych należy założyć na krawędziach
kątowniki zabezpieczające
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej
ST-0.
6.2. Badania w czasie odbioru robót
Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie:
- zgodności z dokumentacją,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- sprawdzenia z godności barwy powłoki z e wzorcem
- wyglądu zewnętrznego powierzchni,
- sprawdzenia wykonania spadków,
- prawidłowości wykonania spoin
- należytego przylegania d o podkładu poprzez o pukanie w dowolnie wybranych
miejscach. Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu.
- prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągnięcie cienkiego sznurka wzdłuż
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładnością do
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0,5 mm.
- wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin a przypadku budzącym wątpliwości
przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm
- sprawdzeniu ułożenia paneli podłogowych i montażu listew cokołowych
- sprawdzenia równości posadzki z a pomocą łaty kontrolnej o długości 2m
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegółowe zasady odbioru..
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
I PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych
i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości
i znakowanie
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie
odporności na ścieranie
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie
wytrzymałości na zginanie i ściskanie
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania
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PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe – Homogeniczne
i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania
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STS-8 Instalowanie ścianek działowych
Kod CPV:
45421141-4 - Instalowanie ścianek działowych
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonywanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Przedmiar i obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności
10. Dokumenty odniesienia
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ścianek działowych kartonowo
– gipsowych na ruszcie metalowym w budynku przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach.
1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF,
- Wykonanie w ścianach działowych gipsowo-kartonowych otworów dla drzwi przy
użyciu profili ościeżnicowych.
- Ścianki działowe z profili zamkniętych, stalowych – wg dokumentacji
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność
z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST-0.
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Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową
występują niżej wymienione materiały podstawowe:
- płyty GKF i GK wodoodporne
- profile stalowe do płyt, zgodnie z katalogiem producenta systemu ścianek działowych
- profile ościeżnicowe
- izolacja – wełna mineralna
- Ścianki działowe aluminiowo – szklane – wg dokumentacji
- Ścianki działowe z profili zamkniętych, stalowych – wg dokumentacji
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem
ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych i montażem przegród aluminiowych
i stalowych.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych.
Przenoszenie płyt: boczną krawędzią pionowo lub przewożenie na wózku.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej
ST-0.
5.2.Szczegółowe warunki wykonywania ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych.
Należy przestrzegać następujących zaleceń:
- Zachować odpowiednie odległości pomiędzy wkrętami a krawędziami ciętymi
i fazowanymi płyty,
- Wkręty wkręcać w ścianach, co max. 250 mm, a w sufitach, co max 170 mm.
- Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta.
- Stosować właściwy gips szpachlowy.
- Stosować taśmę do spoinowania.
- Sfazować przycinane krawędzie cięte płyt pod kątem 45°.
- Oczyścić i zwilżyć cięte krawędzie płyt przed szpachlowaniem.
- Przesunięcie spoin poziomych płyt ni e mniejsze ni S 400 m m
- Przesunięcie spoin płyt, o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy
nadprożach
- Mocowanie płyt po obu stronach ścianki z przesunięciem, co 600mm
- Docinać kształtowniki na żądany wymiar tylko nożycami do blachy
- Stosować całe płyty z wełny a nie wypełniać przestrzeni fragmentami płyt.
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- Mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających
przed jego opadaniem ("płynięciem").
- Stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane
do ścian, stropów i podłoża celem eliminacji przenikania dźwięku.
- Dobierać odpowiednią szerokość kształtownika w zależności od wysokości ścianki i jej
funkcji wg wskazań producenta.
- Zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami pionowymi w ścianach wg
wskazań producenta.
- Dla ścian działowych z drzwiami: Profile CW ( oprócz jednego przy drzwiach) muszą
być ustawione w tym samym kierunku, stosować kątowniki drzwiowe UA, w profile CW
wmontować drewniane łaty.
- W miejscach montażu elementów na ścianach stosować wzmocnienia konstrukcji.
- Należy pamiętać o właściwym rozstawie pomiędzy kołkami rozporowymi przy montażu
konstrukcji tj. na suficie i podłodze największa odległość kołków wynosi 1 m, na ścianie
co najmniej 3 punkty mocowania.
Ścianki obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi – zgodnie z dokumentacja projektową.
Ścianki systemowe – alumniowe i stalowe montować zgodnie z instrukcją producenta.
Szczegółowe wymagania montażowe – zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą
techniczną.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Badania ścianek działowych powinny być przeprowadzane w zakresie:
- zgodności z dokumentacją
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania rusztów,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,
- ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być
zgodne z dokumentacją.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegółowe zasady odbioru.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
I PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

STS-9 Uzupełnienia pokrycia dachu
Kod CPV:
45260000-6 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
1. Przedmiot
Uzupełnienia pokrycia dachu z dachówki karpiówki po wykonaniu przebić dla
umieszczenia przewodów kominowych w budynku przy ul. Rynek 13
w Pilchowicach.
2. Materiały
2.1. Materiały tj. dachówki, gąsiory i kształtki
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1304:2002 i PNEN1304:2002/Ap1:2004 materiały pomocnicze muszą mieć właściwości techniczne
określone przez producent dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat
technicznych bądź PN.1.1
2.2. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej tj. dachówka karpiówka w kolorze czerwonym
rustykalnym analogiczna z istniejącą
- są właściwie oznakowane i opakowane,
spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię
przesiąkliwości i wynik badania mrozoodpomości dachówek),
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Świadectwo Aprobata Techniczna
w powiązaniu z dostawą.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów
nieznanego pochodzenia.
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm,
w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996.
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych,
wyrównanych utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi
spadkami do odprowadzenia wód opadowych.
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki
ładunkowe powinny być składowane na paletach.
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3. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką.
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do
wykonania pokrycia dachówką.
4. Transport materiałów.
Wyroby
do
pokryć
dachówką
mogą
być
przewożone
jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki transportowej.
Do zabezpieczenia
przed
przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transporcie należy stosować: kliny,
rozpory lub bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty
styropianowe.
5. Wykonanie robót
5.1 Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po przygotowaniu
i kontroli podkładu pod pokrycie/folia paroprzepuszczalna i łaty. Ponadto roboty
pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu
takich jak;
pokryciu połaci dachu folią paroprzepuszczalną
ołacenie połaci dachu,
wykonanie obróbek blacharskich na szczytach tzw. ogniomury, wokół kominów, wyłazie
dachowym i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe,
Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych.
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty i kontrłaty przybite poziomo
i prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji
projektowej. Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia
z dachówek ceramicznych są następujące;
- łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój (40x60) mm;
- kontrłaty mocowane wzdłuż krokwi o gr. zmiennej zależnej od poziomowania
płaszczyzny dachu,
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- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem;
styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być
mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania
pokrywczego,
odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm
na całej długości dachu,
- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania
gąsiorów,
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi
aprobaty techniczne, podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji
konstrukcyjnych,
- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
5.3. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od
temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnieniem spoin zaprawą należy wykonywać tylko
przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy
układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady
atmosferyczne.
5.4. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych
krawędzi dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu
wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu,
c) Dolne brzegi dachówek rzędu sprawdzającego za pomocą sznura, nie powinny
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm,
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na
drugi na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie
stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do
gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach
i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony
zewnętrznej.
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy
sprawdzeniu łatanie powinny przekraczać ±10 mm.
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywa systemową
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej,
g) Obróbki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych
itp. powinny być wykonane zgodnie z PN-61/B-10245.
5.5. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór
(międzyoperacyjny) łacenia dachu.
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5.5.1. Badania materiałów
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej) oraz
normami.
5.5.2. Badania prawidłowości łacenia powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:
przekroju i rozstawie łat,
- poziomu łat,
- zamocowania łat.
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do
1 cm. Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomicy wężowej lub
łaty kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą.
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za
pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.5.3. Zakres i warunki wykonywania badań.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami,
w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowanego podkładu,
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych
należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.
5.5.4. Opis badań
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy,
trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy
przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy
zachowane zostały wymagania określone w pkt. 4.4. niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości
wykonania - za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm.
Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić
wzrokowo. Ponadto należy w wybranych przez komisję miejscach, spośród szczególnie
narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia.
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy
wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego
spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy
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spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki oznaczyć w sposób umożliwiający ich
odszukanie po wyschnięciu pokrycia.
Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo.
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić
przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
gąsiorów z dokładnością do 5 mm.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania rynien należy przeprowadzić przez porównanie
ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji za pomocą
oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany SST-2.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245.
6.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT
6.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obecne na dachu np.
kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 1,0 m 2.
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia
przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski kapowej.
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji
projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo
obróbki blacharskie.
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany
przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny).
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady
i
obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do
układania pokrycia. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie
podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie
przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich.
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności
Kierownika Budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formułę przewiduje.
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających
zakryciu i odbiorów częściowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,
a dostarczone prze wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.
Jeśli jeden wynik badań jest negatywny to roboty nie powinny być odebrane. W takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
pokrycia dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości
i szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do
ustaleń umownych,
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany przez
przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie
prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką
z zamówieniem .
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.
7.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu
dachówką po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.3 „Odbiór
ostateczny (końcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających
z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach
pokrywczych dachówką.
8. NORMY
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
Pochylenia połaci dachowych.
PN-71 /B-1 0241
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-1 2030: 1996
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az:2002
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 490:2000
Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-EN 1304:2002/Ap1:2004
Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobów.
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom l,
część III) Arkady, Warszawa 1 990r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych.
Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II. OWEOB Promocja - 2005r. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV
45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie l, OWEOB Promocja 2004r.
- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r, w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, póz. 1133).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn!a02.09.2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r.
Nr 202, póz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz, U. z 2002r. Nr 108, póz, 953
z póz, zmianami/,
Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, póz.
oo l;.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, póz. 2016
z póz, zmianami).

74

STS-10 Podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnej
KOD CPV
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanałów
45232150-8: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do przesyłu wody
1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych
w pomieszczeniach nowoprojektowanych łazienek w budynku przy ul. Rynek 13
w Pilchowicach dla zadania pn. „WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO W PILCHOWICACH
PRZY UL. RYNEK 13”
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
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 przedmiarów robót oraz
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na każde żądanie
Zamawiającego (Inspektorów nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie
materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa
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 wykonywanych robót. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać
z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych
i szczegółowych. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektorów Nadzoru.
4. TRANSPORT
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. W ofercie Wykonawca uwzględni opłatę za
składowanie gruzu na zwałce.
5 WYKONANIE ROBÓT
Roboty w zakresie branży instalacji sanitarnej
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5.1 Instalacje wodociągowe
- wykonać piony wody zimnej z rur polipropylenowych łączonych na zgrzewanie
- zamontować kulowe zawory odcinające zarówno pod pionami jak i na trojakach
włączających podejścia dopływowe do instalacji na poszczególnych kondygnacjach
- wykonać piony wody ciepłej i cyrkulacji z rur polipropylenowych stabilizowanych
przeznaczonych do prowadzenia wody ciepłej łączonych na zgrzewanie
- zamontować kulowe zawory odcinające do wody ciepłej zarówno pod pionami jak i na
trojakach włączających podejścia dopływowe do instalacji na poszczególnych
kondygnacjach
- montaż uchwytów, punktów stałych jak i kompensacji wykonać zgodnie z przepisami
i instrukcją montażu instalacji z polipropylenu.
5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
- wykonać montaż pionów kanalizacji sanitarnej z
kanalizacyjnych wzmocnionych PP-HT
- wykonać podejścia odpływowe na kondygnacjach
- piony kanalizacyjne włączyć do istniejącego odpowietrzenia

rur

polipropylenowych

5.3. Warunki wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z przedmiarami robót oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty
instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm. Ustanowienie kierownika robót
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało
zabezpieczenie odcinków remontowanych dla uniknięcia zabrudzenia całego obiektu.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac.
Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z obiektem
i zgłosić ewentualne uwagi.
6. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT
Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru inspektorskiego. Warunkiem
przystąpienia do odbioru końcowego będzie zakończenie robót, potwierdzone przez
inspektora nadzoru, oraz przedłożenie kompletu dokumentów odbiorowych.
Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić zamawiającego o zakończeniu
robót.
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STS-11 Roboty elewacyjne
kod CPV 45443000-4
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót - bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO)
ścian w ramach zadania inwestycyjnego p.n .

„WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU
MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO W PILCHOWICACH PRZY UL. RYNEK 13”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie
bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) z wyprawą elewacyjną z tynków
akrylowych na ścianach oraz tynków żywicznych (mozaikowych) na cokole budynku,
wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków
nowobudowanych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie
właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży
i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich
odbiorów.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system
i składający się, minimum, z następujących składników:
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
- materiału do izolacji cieplnej,
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykończeniowej systemu.
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych
i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
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Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do
podłoża.
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na
powierzchni materiału do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości
mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy
z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem
odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien
szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu
z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za
jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
wykonania i odbioru
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:
- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej
złożonych - rozwinięcia poszczególnych elewacji,
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii 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
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- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu 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 standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża,
zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy
ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca
stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:
- płyty wełny mineralnej
2.2.4. Łączniki mechaniczne:
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub
z tworzywa. Wyposażone są
w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.
2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m , wtapiana w zaprawę zbrojącą.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi.
Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach
powierzchni – typu baranek
lub rowkowy („kornik”, żłobiony), - do uzgodnienia na etapie realizacji z projektantem
i inwestorem
2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do
systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża
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za pomocą kołków rozporowych, - narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego
(siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między
płytami izolacji termicznej,
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m ), do wykonania warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 1,50 m ponad poziomem terenu),
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m
) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile, szablon imitacji płytek),
- profile przyokienne służące do dylatacji pomiędzy ościeżnicą a tynkiem i stanowiące
zakończenie elewacji przy ościeżnicy
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej
elementów.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania 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, pkt 3.1. Materiały i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu
są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na krajowym – Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą
Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
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- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnym
pojemniku, chronić przed działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000- 7
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji
past,
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe),
także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i
powierzchni płyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do
kształtowania otworów (zagłębianie
talerzyków i krążków termoizolacyjnych),
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzędzia do modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury
traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV
45000000-7,
4.2. Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie
i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu
drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
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Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
- oczyścić istniejące tynki zewnętrzne z brudu, glonów , itp
- wykonać cały zakres robót blacharskich (zdjąć rury spustowe wykonać obróbki
blacharskie), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
- uzupełnić tynki
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej
tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących
powłok za pomocą rylca.
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki,
pędzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od
rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w niniejszej SST.
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.
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5.4. Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót
zasadniczych:
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, glonów, usunąć zanieczyszczenia,
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą
wyrównawczą),
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
- usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich.
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C,
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.
Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w
warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza
(nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy
uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.
5.5.1. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść
środek gruntujący na całą jego powierzchnię.
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi
i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jedny
w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć
płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty.
Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji
termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy
klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) -od
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rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
Na ościeżach grubość ocieplenia należy dostosować do wymiarów nowo wstawionej
stolarki okiennej i drzwiowej, lecz nie mniej jak 2 cm i nie więcej jak 4 cm w taki sposób,
aby ościeżnice okienne były w całości osłonięte.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników
budynku
i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich
płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki
zbrojącej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą
warstwę zaprawy zbrojącej (klejąccej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę
zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualna siatkę pancerna. Powierzchnię warstwy
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojonej.
5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać
jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu BOLIX lub
równoważny i dokumentacją projektową. Powierzchnię tynku pomalować wybranym
rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych.
Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i
zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia
rozproszonego poniżej
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000- 7
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny
podłoża.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz
normami powołanymi niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podłoża
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Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robótJakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości
wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu,
w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości
(wykonania
warstwy
gruntującej),
równości
powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych,
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia
szczelin, czystości krawędzi płyt, u kształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i
połączeń,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu
kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki,
pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach
płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
- malowania - pod względem jednolitości i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
do robót potwierdzają że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru.
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a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych
z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.
Obowiązują także wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego
promienia nie powinny być większe niż 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej
wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie
na jej powierzchni lokalnych
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7
7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako
iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nie ocieplone i powierzchnie otworów
większe od 1 m , doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię
ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych
w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000- 7
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie
wraz
z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową
i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania
następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania
należy powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST,
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej
specyfikacji technicznej robót dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty dociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozytywn
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty dociepleniowe nie powinny
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowe
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości
i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń
umownych,
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót dociepleniowych, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiając
i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z
obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod
CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i 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.Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy
zamawiającym
a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- 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, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań,
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- 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 innych
materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny 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 zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie
ewent. Elementów dekoracyjnych (profili),
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i
wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,
- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, 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. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego
(XPS)
produkowane
fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN
13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
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PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
określenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczków z betonów komórkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła.
Metoda obliczania.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity) z póz. zmianami
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych
budynków Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
—ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.
Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych
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ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne
część 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów
budowlanych.
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STS -12 Instalowanie wyrobów metalowych
kod CPV 45421160-3
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru ślusarskich elementów w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU
MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO W PILCHOWICACH PRZY UL. RYNEK 13”
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 wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót ślusarskich budowlanych, występujących w obiekcie
przetargowym:
- balustrady ze stali nierdzewnej, ławy kominiarskie
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
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Do wyrobów ślusarskich stosuje się:
2.1.1. Kształtowniki zimnogięte.
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury
kwadratowe i okrągłe).
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, St3SY.
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.
2.1.2. Stal nierdzewna – zgodnie z PN-XX/H-86020 stal odporna na działanie czynników
atmosferycznych, rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych i podobnych
o zawartości chromu od 12% do 25 %.
Na balustrady stosuje się rury o średnicy od 15 do 40 mm, ze stali polerowanej.
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć,
pęcherzy i naderwań.
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia
niemetaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek o grubości większej.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
- znak wytwórcy
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- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.
2.1.3 Stal nierdzewna, pręt pełny balustradowy, szczotkowany i malowany czarnym
lakierem
5. Wykonanie robót
5.1. Prace przygotowawcze do wbudowanie wyrobów stalowych.
Wszelkie prace pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów stalowych powinny być
uzgodnione wcześniej pomiędzy dostawcą a kierownikiem budowy .
Kierownik budowy powinien tak zorganizować prace na budowie, aby zapewnić
harmonijn
i bezpieczne wykonywanie montażu wyrobów ślusarskich. Przy przemieszczaniu
elementów stalowych przeznaczonych do osadzenia nie wolno wyrządzać szkód w
pracach już wykonanych.
W zależności od potrzeb mogą być stosowane podesty ruchome oraz dźwigi budowlane
odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm, w taki sposób, aby było
zabezpieczone bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z z planem bioz i
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5.2. Wbudowanie wyrobów ślusarskich.
Przed przystąpieniem do wbudowania należy naprawić uszkodzenia elementów
powstałe podczas transportu i składowania.
Sposób wbudowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
- masa gotowej konstrukcji w kilogramach,
- mb balustrady określonej wysokości i konstrukcji.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.
8.1. Odbiór elementów ślusarskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze elem. ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone
następujące cechy:
- wymiary elementów i ich części składowych,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń oraz rozstaw otworów na łączniki oraz sprawność
działania części ruchomych,
- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,
- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją
- zgodność z dokumentacją techniczną.
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8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu.
Przy odbiorze elem. ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem,
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych
robót.
8.3. Badania przy odbiorze robót.
Do oceny wartości technicznych danego elementu powinny być przedłożone wyniki
badań:
- materiałów użytych do wykonania wyrobu,
- gotowego wyrobu,
- prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobu.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione
dostrzeżone usterki.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania
i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

STS- 13 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
kod CPV 45262100-2
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych przy
uzupełnieniu tynków elewacji wykonywany w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą „WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU
MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO W PILCHOWICACH PRZY UL. RYNEK 13”
1.1. Zakres robót
Zakres robót obejmuje montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego
2. Materiały
Do montażu rusztowania należy używać tylko i wyłącznie materiałów przewidzianych
w dokumentacji techniczno – ruchowej rusztowania.
3. Sprzęt
Rusztowanie ramowe systemowe
Rusztowania musza posiadać dokumenty poświadczające jego bezpieczeństwo
Jedynym wymaganym dokumentem poświadczającym bezpieczeństwo ww. wyrobów
jest deklaracja zgodności z normą PN EN 131-2 dla drabin i PN M-47900 dla rusztowań.
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Rusztowania mogą również zostać wyprodukowane w oparciu o normy europejskie PNEN 1004 - dla rusztowań ruchomych (przejezdnych) oraz PN-EN 12810 - dla rusztowań
elewacyjnych. Deklaracja zgodności z ww. normami jest również dokumentem
poświadczającym bezpieczeństwo rusztowań.
Ponadto rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczno-ruchową, a drabina
instrukcję obsługi lub naklejone piktogramy z instrukcja obsługi.
Drabiny i rusztowania zamiast deklaracji zgodności mogą posiadać wydany przez
niezależną od producenta instytucję, certyfikat potwierdzający zgodność z ww. normami.
4. Transport
Samochód dostawczy o ładowności 5-10t.
5. Wykonanie robót
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montażu i demontażu rusztowań.
Prace poprzedzające montaż rusztowania
Przed przystąpieniem do montażu wszystkie elementy rusztowania należy poddać
oględzinom sprawdzającym:
- elementy stalowe (ramy, stężenia, poręcze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie
mogą mieć uszkodzeń mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pęknięcie,
zgięcie,
- elementy podstawek – części gwintowane muszą być czyste, gwint i nakrętka nie
mogą być uszkodzone, nie mogą występować ślady korozji,
- elementy drewniane – nie powinny występować spękania, rozerwanie, wyrwania
materiału,
niedopuszczalne jest występowanie pęknięć poprzecznych do elementu.
Wszystkie elementy należy składować w miejscu umożliwiającym szybki i łatwy dostęp.
Do montażu rusztowania potrzebne są przynajmniej 2 osoby. Sposób montażu
rusztowania BOSTA 70 określa instrukcja montażu zawarta w dokumentacji techniczno
– ruchowej rusztowania.
Ułożenie podkładów drewnianych
Na wyrównanym podłożu należy ułożyć podkłady drewniane w odległościach
wynikających
z poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podkładów musi przylegać do
podłoża i zapewnić przeniesienie obciążenia na podłoże, w taki sposób, by obciążenie
nie przekraczało wartości dopuszczalnych. Nośność podłoża nie może być mniejsza niż
0,1 MPa.
Przed ustawieniem rusztowań na dachach należy ułożyć pomosty robocze i
zabezpieczyć powierzchnię dachu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Montaż stężeń
Na zewnętrznych stojakach ram należy zamontować stężenia pionowe rusztowania.
Liczba stężeń nie może być mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji, a odległość między
nimi nie może przekraczać 10 m. Zaleca się montowanie stężeń wieżowo, tj. w polach
pionowych rusztowania jedno nad drugim.
Wewnętrzne piony komunikacyjne
Ilość pionów komunikacyjnych nie może być mniejsza niż 1 pion na 40 mb długości
rusztowania. Na najniższym poziomie rusztowania należy zamontować uchwyt drabinki,
mocując drabinkę na sztywno do rygla dolnego ramy.
Kotwienie
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Kotwienie odbywać się musi wraz z montażem rusztowania. Kotwy należy montować
w punktach węzłowych rusztowania poniżej podestu. W miejscach usytuowania pionów
komunikacyjnych należy wykonać dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w
odległości nie większej niż 4 m. Umiejscowienie kotew jest ściśle powiązane z siatką
konstrukcyjną rusztowania i wynika z obliczeń statycznych. Minimalne ilości i miejsca
usytuowania kotew oraz warianty ich montażu do ram rusztowania zawiera
dokumentacja techniczno ruchowa.
Transport pionowy elementów rusztowania
Przy wysokości podestu rusztowania większej niż 8 m elementy rusztowania powinny
być transportowane przy pomocy wciągarki. W polach gdzie odbywa się pionowy
transport ręczny elementów powinny być zamontowane wszystkie poręcze. Przy tym
sposobie podawania elementów na każdym poziomie rusztowania musi stać
przynajmniej jedna osoba.
Montaż urządzeń dodatkowych
Do urządzeń stanowiących dodatkowe wyposażenie rusztowań budowlanych zaliczamy:
- urządzenia piorunochronne,
- urządzenia transportowe,
- urządzenia zabezpieczające,
- ogrodzenie,
- odboje,
- tablice ostrzegawcze,
- światła ostrzegawcze,
- daszki ochronne.
Urządzenia piorunochronne
W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposażonych w instalację
piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod
warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego
budynku.
W przypadku braku takiej instalacji przy budynku należy wyposażyć rusztowanie w
zwody pionowe urządzenie piorunochronnego, które stanowią rury o długości minimum
4,0 m połączone złączami wzdłużnymi do zewnętrznych stojaków ram. Górne końce
tych rur powinny być zaostrzone poprzez spłaszczenie. Odległość pomiędzy zwodami
nie może przekraczać 12,0 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem taśmą stalową
ocynkowaną lub miedzianą 3mm x 20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o
średnicy 6mm.
Urządzenia transportowe
W przypadku zastosowania urządzeń transportowych systemowych (np. wciągarki,
windy budowlane) należy dokonać bezpośrednio po montażu ich kontroli zgodnie z
odpowiednią DTR urządzenia.
Urządzenia zabezpieczające
Teren, na którym wykonywane są prace związane z montażem i demontażem
rusztowania powinien być oddzielony za pomocą ogrodzenia o wysokości minimum
1,5m. Zasięg strefy niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokości rusztowania lecz nie mniej
niż 6 m.
Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny być zabezpieczone
odbojami nie związanymi z konstrukcją rusztowania.
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Miejsca, na których prowadzone są prace przy montażu i demontażu rusztowania,
należy oznaczyć przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych.
Napisy powinny być widoczne z odległości minimum 10 m.
W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd należy umieścić barierę i czerwoną
tarczę z napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawić czerwone
światło.
6. Kontrola jakości
6.1 Odbiór rusztowań
Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte
do konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli
(atesty) stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z
wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. Odbiór całości rusztowania polega
na stwierdzeniu
prawidłowości montażu konstrukcji rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego stanu
technicznego użytych elementów oraz zgodności z wymaganiami „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych”.
Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.
Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne
obciążenia pomostów roboczych.
6.2 Przegląd rusztowań
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom :
- codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
- co 10 dni przez konserwatora rusztowania
- doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
użytkującego rusztowanie.
Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu
wykonywania robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i
przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu.
Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.
6.3 Dopuszczalne odchyłki
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać :
- 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,
- 25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m.
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub poprzez
spisanie protokołu odbioru.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST
10. Przepisy związane
- PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003
r).
- Dokumentacja techniczno – ruchowa rusztowania.
– wałek dociskowy z silikonową rolką,
– przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i
obróbek
z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby
umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli
gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem
naturalnym.
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania
poprawności wykonanych spoin.
Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych
detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu
musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z
wodą
i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw
oparzeniom.
3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne
Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych pozostawia się do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną "Wymagania ogólne".
4.2. Transport materiałów
Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej
warstwie,
w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap
mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności
za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, ST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Krycie papą termozgrzewalną
5.2.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej Pokrycie z jednej
warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na pokryciach dachowych
o pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999.
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80/B 10240
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za Pomocą palnika na gaz propan butan należy
przestrzegać następujących
zasad:
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób aby jednocześnie podgrzewał podłoże
i wstęgę papy od strony przekładki antadhezyjnej.
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe,
a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy
powłokowej,
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć
do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości Pasma papy.
e) Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowe| o szerokości 0,5- l,0 cm na całej
szerokości zgrzewu
f) Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5.C.
w przypadku pap oksydowanych lub w temperaturze nie niższej niż 0ºC. w przypadku
pap modyfikowanych SBS
g) obróbki z papy zgrzewalnej wykonać zgodnie z zaleceniami producenta papy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
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6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy powinna być przeprowadzona
Przez Inspektora nadzoru
przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-1 0
24A p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu
prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu
zgodności wykonanych Prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w
sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
c) 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.
7. OBMIAR ROBOT
7. l. Jednostką obmiarową robót jest:
dla robót - Krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni ,
dla robót - obróbki blacharskie - m2
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru
i sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
8.2. Odbiór podłoża
8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża 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
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. 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.
8.3.2. odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podłoża
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b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po
deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i ko końcowych
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z
dokumentacją,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien
wchodzić program
utrzymania pokrycia.
8.3.6. 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.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 SST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4. Odbiór pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy
przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm,
z tymże pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów
częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych
miejscach na każde 100 m²
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
8.5. 3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
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8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi
rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów
kanalizacyjnych.
8.6. Zakończenie odbioru
8.6.1. odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jeśli w umowie nie zapisano inaczej płaci się:
Płaci się za ustaloną ilość pokrycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej,
która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie lepiku,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
- pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa
wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
- likwidacja stanowiska roboczego
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
l0.l.Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN.74|B.24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621 :1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy miedzianej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorzePN.80/B.10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
10.2.lnne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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STS- 14 Izolacje cieplne
Kod PV 45321000-3
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru izolacji termicznych wykonanych z płyt styropianowych lub wełny mineralnej w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO W PILCHOWICACH
PRZY UL. RYNEK 13”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie izolacji termicznych z
- płyt styropianowych, ścian kondygnacji nadziemnych i ścian fundamentowych
- wełny mineralnej ścian
- płyt styropianowych połaci dachu
- granulatu ocieplającego( celuloza)
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące
robót podano w ST "Wymagania ogólne".
1.5.1. Wymogi formalne.
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość
wykonania.
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację
projektantów.
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż.
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2. Materiały
- wełna szklana λ=0,035 (W/mK)/ wełna mineralna gr.16cm
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest wełna mineralna.
Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę
higieniczno-sanitarną.
2.2. Płyty z wełny mineralnej
Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się:
zgodnością z BN-84/6755-08, gęstością miń
- powyżej 140 kg/m³ dla izolacji cieplnej dachu wilgotnością nie przekraczającą 2%,
współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,035-0,037 W/mK,
niepalnością wg PN-93/B-02862 zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,
włókna powinny być hydrofobizowane, posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości
wystawione przez producenta.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport i składowanie
Pakiety z płytami styropianowymi należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie
w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy
usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy
przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od
źródła ognia. Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną,
lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.
Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety
z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia
przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające
wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie
uszkodziły
płyt
w czasie transportu. Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i
zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2.Opis ogólny.
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie
zimowym. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę
Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta.
Płyty styrodurowe ocieplenia fundamentów należy mocować za pomocą kleju
bitumicznego. Płyty należy zabezpieczyć folią kubełkową
Izolacja z płyt z wełny mineralnej
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Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w
warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Warstwy
powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne
powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać
mijankowo, tak aby przesunięcie sąsiednich warstwach wynosiło min. 3cm. Płyty użyte
w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość.
Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją, z płyt z wełny mineralnej, może zostać
ułożona bez przyklejania.
Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami prostopadłymi do
okapu.
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie
mogą przekraczać 9mm na odcinku 2m. W przypadku większych nierówności należy je
wyrównać zaprawą cementową, przed rozłożeniem paroizolacji lub izolacji
przeciwwilgociowej
Izolacja dachu z płyt termoizolacyjnych
Ogólne zasady wykonania podkładu z płyt warstwowych termoizolacyjnych
- płyty warstwowe termoizolacyjne stosuje się od strony zewnętrznej stropodachów
bezpośrednio pod pokrycie
papowe,
- płyty układa się na istniejącym pokryciu papowym, lub podłożu betonowym po
uprzednim zerwaniu starego pokrycia
- powierzchnia podłoża powinna tworzyć równa płaszczyznę,
- płyty mocować do podłoża przy użyciu lepiku asfaltowego bez wypełniaczy
stosowanego na gorąco
- zużycie lepiku wynika z uwzględnienia sil ssania wiatru ( należy wyodrębnić strefy
dachu: środkową, krawędziową, narożną)
- płyty należy zamocować do podłoża kołkami
- ograniczamy do minimum chodzenie po płytach ; w miejscach gdzie przewiduje się
przejścia, układamy pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych
- przy ścianach, kominach i wywiewkach kanalizacyjnych wykonujemy odboje z
trójkątów styropianowych laminowanych papą , z tym że przy ścianach stosujemy
trójkątne systemowe odboje, a przy kominach i wywiewkach kanalizacyjnych
odpowiednio kształtujemy płyty dostosowując je do istniejących odboii w podłożu dachu.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje
odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
odbiór podłoża pod izolację, kontrolę ułożonej warstwy izolacji.
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiadać
normie BN-91/6363-02,
być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, mieć strukturę komórkową,
charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, charakteryzować się
niską
chłonnością wody, odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieć gęstość pozorną 2030 kg/m3 i wytrzymałość na rozciąganie> 195 kPa, zakresem temperatur stosowania 40oC - +80oC, współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,031-0,041 W/mK, posiadać
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ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez
producenta.
Do izolacji na stropach między kondygnacjami zaleca się zastosowanie kombinacji płyt
ze styropianu elastycznego, zapewniającego lepszą izolację akustyczną stropu i płyt ze
styropianu EPS 100-038
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1m2
8. Odbiór robót
Odbiór powinien polegać na: sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów,
przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, odbiorze przygotowania podłoża,
odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem
warstwy gładzi cementowej.
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:
założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, jakości wykonania
paroizolacji.
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:
• jakości zastosowanych materiałów,
• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,
• czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
• połączenia warstw izolacyjnych z podłożem.
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych,
oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami.
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć
wszystkie dokumenty.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są
następujące czynności:
zakup materiałów,
transport do magazynu na placu budowy,
transport na miejsce wykonywania prac,
oczyszczenie podłoża,
ułożenie izolacji z płyt,
środek transportowy i wyciąg,
uprzątnięcie miejsca pracy
10. Przepisy związane
-Dz. U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie."
Polskie normy:
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. Tworzywa sztuczne
porowate. Płyty styropianowe palne samogasnące.
BN-6363-02 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja
PN-B-04620 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje
3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyty do wykonywania robót (podstawowe)
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
– palnik gazowy wielodyskowy z wężem,
– mały palnik do obróbek dekarskich,
– butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
– szpachelka,
– nóż do cięcia papy,
– wałek dociskowy z silikonową rolką,
– przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i
obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min.
15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania
butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli
gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem
naturalnym.
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania
poprawności wykonanych spoin.
Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych
detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu
musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z
wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw
oparzeniom
3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne
Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych pozostawia się do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną "Wymagania ogólne".
4.2. Transport materiałów
Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej
warstwie,
w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap
mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności
za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, ST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy powinna być przeprowadzona
Przez Inspektora nadzoru
przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-1 0
24A p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu
prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu
zgodności wykonanych Prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w
sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
c) 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.
7. OBMIAR ROBOT
7. l. Jednostką obmiarową robót jest:
dla robót - Krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni ,
dla robót - obróbki blacharskie - m2
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7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru
i sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
8.2. Odbiór podłoża
8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża 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
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. 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.
8.3.2. odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podłoża
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po
deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i ko końcowych
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z
dokumentacją,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien
wchodzić program
utrzymania pokrycia.
8.3.6. 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.
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8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 SST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno być odebrane.
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
8.5. 3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi
rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów
kanalizacyjnych.
8.6. Zakończenie odbioru
8.6.1. odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jeśli w umowie nie zapisano inaczej płaci się:
Płaci się za ustaloną ilość pokrycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej,
która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie lepiku,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
- pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa
wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
- likwidacja stanowiska roboczego
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
l0.l.Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN.74|B.24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621 :1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy miedzianej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorzePN.80/B.10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
10.2.lnne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

STS – 15 Obróbki blacharskie i rynny
kod CPV 45261300-7
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru obróbek z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. „WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY
BUDYNKU MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO W PILCHOWICACH PRZY UL.
RYNEK 13”
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót
wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i na
celu wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej , oraz montaż systemów
odwodnieniowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
formami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność
z dokumentacją, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne
Obróbki blacharskie powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją
techniczną, lub instrukcją
wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót,
wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed
przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć
wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
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Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu
montażu obróbek i upewnić się, że/zapewniają one możliwość bezusterkowego
wykonywania prac.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii 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
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu 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.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1 Blachy płaskie:
a) blacha powlekana do obróbek detali dachowych np. Plannja lub równoważna.
blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Grubość powłoki Poliester : 25mm
Grubość powłoki HBP : 50mm
2.2.2. Elementy odwodnieniowe
Systemowe odprowadzenie wody z dachu np. Plannja Siba lub równoważne
- Rynny dachowe ze stali powlekanej półokrągłe o średnicy 150 mm
- Rury spustowe z e stali powlekanej okrągłe o średnicy 100 mm
Materiał : Stal ocynkowana powlekana
Powłoka : Plastizol SCE, HB Poliester Grubość : 0,60 mm
Sposób łączenia : na złączki z neoprenową uszczelka gumową
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport i składowanie
Warunki przechowywania blachy i elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą
gotowość ich użycia.
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Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych. Należy również
odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.:
wapna, zapraw budowlanych, kwasów. Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej
i gładkiej powierzchni, wentylowanych pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach.
Arkusze i kręgi muszą być odizolowane od gruntu, np. przez ułożenie na paletach.
Blachy należy chronić przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi materiałami
mogącymi spowodować korozję chemiczną.
5. Wykonanie robót
5.1. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie należy montować zgodnie z zaleceniami producenta systemu
pokryciowego dachu i ścian z uwzględnieniem warunków ogólnych :
5.1.1 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na
oblodzonych podłożach.
5.1.2.. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.1.3. Do cięcia arkuszy blachy powlekanej można używać wyłącznie nożyc ręcznych
lub elektrycznych (tzw. nibblera).
Zabronione jest używanie szlifierki kątowej oraz innych elektronarzędzi rozgrzewajacych
blachę do znacznej temperatury, co w efekcie powoduje zniszczenie powłoki ocynku
i możliwości korozji blachy.
5.14 Stosować obróbki blacharskie o możliwie najdłuższych wymiarach w celu
zminimalizowania ilości połączeń.
5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
Systemy odwodnieniowe należy montować zgodnie z instrukcja montażu producenta
Ogólna instrukcja montażu :
1. Rynajzy DDC należy montować za pomocą wkrętów 4,2 x 30 z łbem płaskim (min. 20
urn cynku) w odległościach nie
większych niż 600 mm. Rynajzy długie ze stali płaskiej wygina się odpowiednio do kąta
nachylenia dachu (nie dotyczy rynajz typu kompakt do deski czołowej) i mocuje tak, aby
rynna wykazywała nachylenie 5 mm na długości 1 m.
Rynajzy należy ponumerować i zamocować pierwszą i ostatnią w odległości 100 mm od
obrzeża dachu (np. deski wiatrowej).
2. W celu zamontowania pozostałych rynajz, należy pomiędzy pierwszą z brzegu i
ostatnią przed sztucerem rozpiąć sznur, który wyznaczy właściwą linię montażu
zapewniającą odpowiednie nachylenie rynny do odpływu wody.
3. Rurę spustową należy zamontować w odpowiednio zaplanowanym miejscu rynny.
Otwór odpływowy pod sztucer wycinamy w kształcie koła o średnicy mniejszej od
górnego wlotu leja sztucera.
4. Sztucer montujemy pod zawinięty brzeg rynny (tzw. wulszta). Sztucer dociskamy do
rynny i zaginamy języki zaciskowe do środka rynny.
5. Dekiel uniwersalny montujemy bez silikonu dekarskiego tylko w miejscu fabrycznego
cięcia rynny. Na powierzchnię łuku rynny w miejscu cięcia, która przylega do łuku dekla,
nakładamy silikon dekarski, a następnie dociskamy obydwa elementy w celu uzyskania
szczelnego połączenia. Dekiel należy lekkim uderzeniem wbić głębiej.
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6. Rynny układamy na wewnętrznych łukach rynajz i przesuwamy do właściwej pozycji.
Przy wkładaniu rynny należy lekko ścisnąć jej oba brzegi w górnej części, tak aby
wulszta wskoczyła we właściwe miejsce zewnętrznej końcówki rynajzy.
7. Do połączenia rynien służą złączki rynnowe. Po zsunięciu obu końców rynien złączkę
nakładamy na tylny brzeg rynny, po czym rozciągając ją lekko nasuwamy z przodu na
wulsztę. Pomiędzy rynnami pozostawiamy przerwę dylatacyjną2 - 4 mm.
8. Połączenie rynien sposobem tradycyjnym:
Rozginamy tylne zgięcie rynny dolnej. Rynnę górną lekko ściskamy w miejscu wulszty
tak, aby można było wsunąć ją na głębokość 50 - 100 mm w wulsztę dolnej rynny. Na
miejscu styku obu rynien należy nałożyć warstwę silikonu dekarskiego. Rynnę
znajdującą się wyżej dociskamy szczelnie, a odchylone zgięcie wyginamy do pozycji
pierwotnej.
9. Uchwyty rur spustowych występują w dwóch wersjach - do ścian drewnianych (na
wkręty) lub do ścian murowanych ocieplanych (z bolcem wkręcanym) i nieocieplanych (z
bolcem wbijanym). Górny uchwyt montujemy bezpośrednio pod kolanem. Odstęp
między uchwytami powinien wynosić 2 m. Należy się upewnić czy rura znajduje się w
pionie.
10. Zamykamy uchwyt.
6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie
z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu
prac pokrywczych.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową dla pokrycia z blachy stalowej jest 1m2.
8. Odbiór techniczny robót
8.1.0dbiór pokrycia
Po wykonaniu obróbek należy dokonać odbioru prac, pod kątem: wyglądu zewnętrznego
pokrycia, odchyleń rąbków od
linii prostych (tolerancja +/-5 mm) mocowania arkuszy,
8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
8.2. 3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.2.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi
rury spustowe mogą być
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9.Podstawa płatności
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Wykonane roboty związane z wykonaniem obróbek z blachy są płatne na podstawie
ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:
zakup materiałów, transport na plac budowy, transport na miejsce wbudowania,
przygotowanie arkuszy, obróbki blachą, uprzątnięcie resztek materiałów.
10.Przepisy związane
Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie
PN-61B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badaniatechniczne przy odbiorze.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje. Podział i
wymagania
Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

STS – 16 Montaż instalacji piorunochronnej
Kod CPV 45312311-0
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania
i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej
w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO W PILCHOWICACH
PRZY UL. RYNEK 13”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. I. I.
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. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad
wykonywania i odbioru robót związanych z:
- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień
- montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podłoża
i robotami towarzyszącymi.
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w
szczególności roboty murarskie,
ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu" i pogrążania elementów
uziemień itp.),
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- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją
techniczną,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich
elementów wskazanych w dokumentacji,
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami
kwalifikującymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń
wyrównawczych.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod
CPV
45000000-07,
a także podanymi poniżej:
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym
człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze
środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie
jest pod
napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w
części dostępnej, których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej
różnicy potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z
ziemią poprzez odpowiednią instalację.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.
Może występować jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
- sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku
braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.
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Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje
się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach).
Rodzaje zwodów:
- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne
dachów, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej,
obostrzonej
i specjalnej).
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są
dodatkowe warunki:
1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1
mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,
- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania
elementów dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub
konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na
obiekcie określa się jako nie izolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i
wysokie) i pionowe.
Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych
nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub
poziomych wysokich nazwano ochroną strefową.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały
chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt
ochronny).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów
lub elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia
instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają
być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i
ochronę przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku.
Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i
elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub
stosowanie dodatkowych środków ochrony.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. normy opracowane przez
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
Międzynarodowej
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Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. Zwody
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były
dobierane, w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E05003.01. Jako materiały przewodzące zastosowano pręty ze stali ocynkowanej FeZn fi
8 mm Przy układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni
dachu; dla zwodów poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych
podwyższonych
nie mniej niż 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku
pętli nie przekraczała:
20 m dla ochrony podstawowej,.
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczać:
— zewnętrzne 45° i wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagrożonych
pożarem, oraz
— zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin
par i/lub pyłów z powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m
posiadające niepalne dachy - wtedy stosujemy parametry podstawowe).
Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony
obiektów zagrożonych pożarem lub wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona
obostrzona" i PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna".
2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych
— do przyklejania
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych
— do przyspawania do przewodu okrągłego
— do przykręcania przewodów naprężanych
— dwuprzelotowe do przewodu okrągłego
Złączki
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Zaciski probiercze - łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz
ułatwiają dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je
wykonać dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem
dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocować
na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji
odgromowej
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów
nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B")
lub
w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 3 Prace
można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiałów
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić
materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla
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bębnów: - I5°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją
projektową
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
5.2. Montaż instalacji piorunochronnej
Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montażu osprzętu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub
jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia
ścian
i stropów, osadzenie przepustów,
zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworów
w ścianach, podłożach, lub sufitach
- osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków,
złączek wraz z
zabetonowaniem,
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do
montażu instalacji odgromowej,
- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami
albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i
uziemień jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po
przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/
Az 1:2000.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-07 pkt 6
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemień
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E04700:I998/Azl:2000

120
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin
częściowych i końcowych polegających na kontroli:
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji
dotyczącej
zastosowanych materiałów
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji
piorunochronnych
i uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami
przeprowadzania badań.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą
techniczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić
minimum 200 U/V (dla zasilania z sieci), oraz źródłoprądu powinno być izolowane od
sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwu uzwojeńiowy.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie
spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji
elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpi., m,
- dla zwodów i uziomów: m,
- dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpi.,
7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne
szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
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Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
- przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji
piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z uziomem
fundamentowym.
8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu
prętowego), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły
odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z
obowiązującymi
przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej
i uziomów.
8.2.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy
przeprowadzić po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed
przekazaniem użytkownikowi całości instalacji elektrycznej w użytkowanie.
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
— dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,
— szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
— protokoły odbiorów częściowych,
— karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych
materiałów.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST.
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.
Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie
powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących
rozwiązań:
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— jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
instalacji
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
i przedstawić je ponownie do odbioru,
— jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń
umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić
do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC
61024-1-2:2002, PNIEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az 1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej,
urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie
budowlanym i opis wraz ze schematem.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robót montażowych instalacji
odgromowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych
robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe
obejmujące roboty ww.uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność
występuje),
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych
rusztowań mogą byćuwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie
instalacji odgromowej
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część I.
Wymagania stawiane elementom połączeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2.
Wymagania dotyczące
przewodów i uziomów.
PN-IEC 60364-1:200 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot
i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-4-46:199 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami
przewodzącymi.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka
z
maszyną, oznaczania i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów
barwami albo cyframi.
PN-IEC-6I024-I:200I Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC-6I024-I-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001 / Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne.
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PN-IEC6I024-I-I:200l/Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2:
Zasady ogólne. Przewodnik
B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Część 2.
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Część 3.
Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD).
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-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-E-04700:I998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az 1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych
(Zmiana Azl).
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V)
Arkady, Warszawa 1990 r
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt I:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
10.2.2.Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zmianami).
10.2.3.Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I I sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z I I sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 201 I).

