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Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, kontroli i odbioru
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu dachu i elewacji pawilonu sportowo-biurowego na
terenie Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych wszystkimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczącymi
przedmiotu zamówienia.
1. Demontaż eternitu poprzez wyspecjalizowaną firmę
2. Demontaż warstw dachowych (papa i izolacja termiczna) oraz demontaż odwodnienia dachu (rynny
i rury spustowe) i opierzeń oraz wywiezienie ich na wysypisko.
3. Przegląd płyty dachowej (paździerzowej) grubości ok. 45 mm i w zależności od potrzeb wymiana
uszkodzonych fragmentów na płytę OSB.
4. Wyrównanie powierzchni dachu przez dokręcanie cienkich warstw płyty OSB
5. Przekrycie dachu tymczasową folia budowlana w celu zabezpieczenia budynku przed wpływami
atmosferycznymi.
6. Wykonanie opierzeń z blachy ocynkowanej oraz rynien i rur spustowych odwadniających
7. Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej, wykończenie poszycia dachu,
wykonanie odpływów do rynien itp.
8. Położenie nowej 20 cm izolacji termicznej z wełny mineralnej twardej na rusztowaniu z desek i na
warstwie izolacji istniejącej- dolny pas dekownicy.
9. Wyburzenie i skucie istniejących tynków i wywiezienie gruzu na wysypisko.
10. Montaż nowych ościeżnic drzwiowych i okiennych oraz okien, od wewnątrz uzupełnienie
uszkodzonego tynku, tynkiem o takiej samej fakturze w taki sposób aby zatrzeć granice tynku
nowego
11. Montaż płyty "OSB" na zewnątrz budynku, montaż , klejenie styropianu gr 10 cm do płyty osb oraz 4
cm na płaszczyźnie cokołu, montaż narożników wewnętrznych (Alu) i zewnętrznych ocynkowanych,
położenia warstwy kleju na siatce z włókna szklanego na całej elewacji i cokole, położenie tynków
cienkowarstwowych
12. Położenie płytek gresowych na cokołach budynku wzdłuż elewacji płn i płd.
13. Montaż kratek wentylacyjnych dla zapewnienia wentylacji przestrzeni dachu.
14. Prace wykończeniowe i malarskie
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
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c) obiekt małej architektury.
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń)
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.8. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.11. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
1.4.12. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.13. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.).
1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
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wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego
obiektu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań j.w. są uwzględnione w
cenie umownej.
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót
wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,
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1.5.5

1.5.6

1.5.7

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość pojemników na
gromadzenie we wskazanym miejscu odpadów budowlanych oraz dbać o ich bieżące
opróżnianie. Koszt utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (ujęte w
kosztach ogólnych).
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych
e) możliwością powstania pożaru.
Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające
przed:
1) zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami,
2) materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
3) zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
4) przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
5) możliwością powstawania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.8

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
a) projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
graficznej,
b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
c) projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
4. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
5. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy (jeżeli wymagany)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót nie występuje . Zamawiający przyjął do rozliczenia formę ryczałtu. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót .Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
3. odbiorowi częściowemu,
4. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
5. odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
6. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy (jeżeli umowa tego dotyczy)
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
3. protokoły odbiorów częściowych,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
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7.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy)
robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności -wg warunków w umowie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować wszystkie składniki zgodnie z
dokumentacją, specyfikacjami.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczności wykonania)
Wszystkie te koszty powinny być uwzględnione w ofercie w kosztach ogólnych . Zamawiający nie
przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2.

Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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10.3.

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. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

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

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KOD CPV 45111300-1
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
KOD CPV 45111220-6

SST - B-01.01.00

14

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych związanych z wykonaniem remontu dachu i elewacji pawilonu sportowo-biurowego
na terenie Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
prace zabezpieczające, demontaż i powtórny montaż elementów wyposażenia po zakończeniu
prac,
demontaż eternitu poprzez wyspecjalizowaną firmę
demontaż warstw dachowych (papa i izolacja termiczna) oraz demontaż odwodnienia dachu
(rynny i rury spustowe) i opierzeń oraz wywiezienie ich na wysypisko.
wyburzenie i skucie istniejących tynków i wywiezienie gruzu na wysypisko.
demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
usunięcie i wywóz materiałów z robiórki wraz z kosztem utylizacji.
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia własności
prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją
niniejszego zamówienia
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00.00
„Wymagania ogólne"
Nie przewiduje się odzysku materiałów z płytek ceramicznych, stolarki drzwiowej i ich części.
Odzyskowi podlegają wiszące gabloty w dobrym stanie technicznym.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania robót określonych w SST 01.01.00 oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót rozbiórkowych.
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych powinny odpowiadać wymaganiom
zastosowanej technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującymi w konkretnej dziedzinie ich
stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny budowlane lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.
Do wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca użyje przykładowego sprzętu jak poniżej , lub inny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
młoty wyburzeniowe
przecinarkami kątowymi do metalu,
wyciąg,
rusztowania
leje budowlane zsypowe
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem transportu .
Zamawiający nie wyznacza ani miejsca ani odległości wywozu , którą Wykonawca określa indywidualanie
określając cenę wywozu za m3 obejmującą wszelkie koszty z tym związane (również koszty składowania czy
utylizacji jeżeli w przedmiarze nie podano inaczej)
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie,
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy,
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora,
W koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza budynek i złożenie we
wskazanym miejscu
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z
terenu budowy.
5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych pokrycia z eternitu
Wszystkie prace budowlane związane z demontażem eternitu będą prowadzone poprzez firmy
wyspecjalizowane i posiadające zezwolenia do wykonywania prac z usunięciem azbestu spełniające
wszystkie podane niżej wymogi i posiadające odpowiednie zezwolenia do usuwania azbestu.
Firmy te powinny wykonywać prace rozbiórkowe zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dz.U.
Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (eternit),
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest (eternit) oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich
wyrobów.
z zachowaniem obowiązujących przepisów technicznych, sanitarnych i ochrony środowiska oraz ze
spełnieniem odpowiednich wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych firma wykonująca powinna zatrudnić pracowników, którzy
zostali przeszkoleni w zakresie sposobów i warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających
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azbest (eternit), a także specjalistów z dziedziny nadzoru budowlanego. Zdemontowane materiały
zawierające azbest (eternit) przewożone będą do unieszkodliwienia środkami transportu ADR i zgodnie z
konwencją ADR, dotyczącą przewozu materiałów niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do prac demontażowych firma wykonująca demontaż powinna dokonać
wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem robót do odpowiednich instytucji nadzoru budowlanego i
inspekcji pracy.
Po zakończeniu prac powinna złożyć oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac polegających na
usuwaniu wyrobów zawierających azbest (eternit).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:
dla elementów rozbieranych ścian m2, m3, szt
dla wywózki - m3
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1 września 2006 r).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunków i trybu
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w sprawie
ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 12/03 poz. 1138).
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów
BHP (Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650).
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dz.U.
Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (eternit),
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest (eternit) oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich
wyrobów
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262500-6

SST - B-02.01.00
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót murowych związanych z wykonaniem remontu dachu i elewacji pawilonu sportowo-biurowego na
terenie Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wznoszenie konstrukcji murowych z ceramiki budowlanej z związanych z
przemurowaniem ogniomurów i ścian przy demontowanych skosach.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.
Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, cegła wypalana z
gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008
Cegła dziurawka – cegła drążona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,
Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wg
obowiązujących norm przedmiotowych,
Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu konstrukcji
murowych,
Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy
użyciu zapraw budowlanych,
Ścianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszenia
obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji,
Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obciążenia.
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 powszechnie
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00.00
„Wymagania ogólne"
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania
normy PN88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających
wymagania BN88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

19

2.2.2. Wapno
2.2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy 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". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę
pitną.
2.2.4. Piasek
Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty
bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 – 2,0 mm.
Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych
zgodnie z normą PN-79/B-06711.
2.3. Elementy murowe
2.3.1. Wymagania ogólne
Odbiór techniczny elementów i ich podział na gatunki powinien być przeprowadzany w
wytwórni. Na budowie elementy sprawdza się wyrywkowo, dokonując oględzin kilkunastu sztuk
pobranych z dostarczonej partii materiału w celu zbadania, czy cechy ogólne elementów
odpowiadają warunkom określonym dla poszczególnych gatunków materiału. Do każdej partii
materiału sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia
(atest) lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.
Cegłę układa się w przylegające do siebie stosy lub składuje na paletach na wyrównanym
i odwodnionym terenie.
2.3.2. Cegła budowlana pełna
Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegły
na budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 7 mm dla długości,
± 5 mm dla szerokości, ± 4 mm dla grubości.
2.3.3. Cegła dziurawka
Cegła drążona wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-74/B-12002. Przy odbiorze
cegły na budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 6 mm dla długości,
± 4 mm dla szerokości, ± 3 mm dla grubości.
2.4. Zaprawa
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża oraz
odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny spełniać wymagania normy
PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,
sprzętu itp.
3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych:
- kielnia, młotek murarski, łopata,
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-

czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa,
pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski,
kątowniki murarskie,
betoniarka do wytwarzania zapraw,

4. TRANSPORT
Zasady transportu materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej
ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo –
wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna
być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać
wymaganiom podanym w p. 2.2.2.
5.3. Zaprawy cementowo – wapienne
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się będzie ręcznie
czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać
do chwili uzyskania jednolitej masy.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków uplastyczniających,
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia.
5.4. Wykonywanie murów
5.4.1. Ogólne zasady wykonywania murów
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.
W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających do
odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje Inspektor
Nadzoru projektu w porozumieniu z projektantem.
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę
oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą.
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać
jednocześnie ze wznoszonym murem.
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.
5.4.2. Mury z cegły pełnej ( zamurowania)
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa
niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być
grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 – 10 mm.
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Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciążenia Użytkowe,
dopuszczalne odchyłki spoin należy zmniejszyć o połowę.
Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły ułamkowe
mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do uzyskania prawidłowego
rozwiązania. Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z postanowieniami projektu.
Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą
przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły użytej do
danego muru.
5.4.3. Mury z cegły dziurawki ( zamurowania)
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować
normalną cegłę pełną. Do wykonywania murów nie wolno stosować cegły dziurawki tylko
jednego rodzaju (podłużnej lub poprzecznej) i pozostawiać w licach murów widocznych otworów
przelotowych cegieł.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". Mury z cegły powinny
być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
niniejszymi warunków technicznych wykonania robót.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 lub m3
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62)
PN–87/B–03002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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–88/B–30000. Cement portlandzki.
PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe.

22

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TYNKI ZWYKŁE
Kod CPV 45410000-4

SST - B-03.01.00
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków zwykłych zewnętrznych z wykonaniem remontu dachu i elewacji pawilonu sportowo-biurowego na
terenie Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych zewnętrznych w obiektach kubaturowych
i obejmuje wykonanie następujących czynności:
uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego,
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych
do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania
i odbiorów tynków zwykłych.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni
podłoża.
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność
dolnej warstwy tynku.
Wyprawa - stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.
Tynk gipsowy(gładź gipsowa) - nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości
nie przekraczającej 2-15 mm, stanowiąca powłokę
wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną.
Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub
na placu budowy.
Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki
tynkarskiej.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie
tynkarskiej.
Okres przydatności mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do
rodzaju mieszanki.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne powszechnie
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00.00
„Wymagania ogólne"
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy 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". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę
pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw",
a w szczególności:
 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych
 Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić
wymagania).
 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy
 PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż
+5°C.
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
2.2.4. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich
Materiały i wyroby do robót tynkarskich 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 opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
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spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót
tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed
działaniem promieni słonecznych.
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.
-

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do wykonywania
robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
1. do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
2. do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę,
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,
3. do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać w szczegółowej
specyfikacji technicznej.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4.2. Transport materiałów
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem,
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych,
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur".
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.3. Przygotowanie podłoża
5.3.1 Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2 Spoiny w murach ceglanych w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie
murowania ścian wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.3.3 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem
szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.
5.3.4 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
5.4.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.2. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposób standardowy.
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
5.4.5. Tynktrójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w
proporcji 1:1:2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.
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
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materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2.2 Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
 wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
 równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
 przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
 obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i
dotyku,
 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i
próbę zwilżania,
 chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
 obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu,
 złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3.2. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
6.3.3. Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, 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 tynków zwykłych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty
ukończenia robót tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:
 czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
 czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła
poniżej 0°C.
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6.4.2. Opis badań
1) Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu
po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów - po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.
2) Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać
młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
3) Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej
zaprawy.
4) Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne
o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało
odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych
pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z
dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej
należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte
1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
5) Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą
oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez
potarcie tynku dłonią.
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób
następujący:
 powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując
uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak
wypadania kwadracików).
6) Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy
przeprowadzić wg PN-70/B-10100.
7) Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest m2
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być
dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić
na przystąpienie do nakładania wyprawy.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża 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 podłoża.
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).
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 mieszanki tynkarskiej,
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 ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne 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 tynki 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 nieprawidłowości wykonania
tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku
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 usunąć
wadliwie wykonany tynk, wykonać go 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 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 tynku zwykłego 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 tynku zwykłego 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 tynku
zwykłego, 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 tynkowych.
-

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". Płatność
zgodnie z dokumentami umownymi.
9.2. Cena wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe uwzględniają:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
obsługę sprzętu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających
wykonanie robót na wysokości do 4 m,
ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,
osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
umocowanie profili tynkarskich,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,
usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na
elementach nie tynkowanych,
uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
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usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych
do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
Cena robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz koszty pomostów i
barier zabezpieczających.
-

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastąpienia).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw
do badań.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy
(za pomocą stolika rozpływu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy
(za pomocą penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań.
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności.
PN-EN 1008-1:2004 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 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z późn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
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10.3. 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).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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 11 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 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 1990 rok.
Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA
POKRYĆ DACHOWYCH
KOD CPV 45260000-7

SST - B-04.01.00
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu dachu i elewacji pawilonu sportowo-biurowego na
terenie Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie naprawy pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi tzn.:
a) Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
b) Zagruntowanie podłoża i pokrycie dachów 2x papą zgrzewalną
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia własności
państwowej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem
związanym z realizacją niniejszego zamówienia
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania
oraz za ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w
aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę.
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm
państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane.
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy
czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich
zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z
projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania,
rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami
określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" oraz szczegółowymi
wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem
wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.
Wszystkie materialny powinny posiadać atest Państwowego Instytutu Higieny.
a) Preparat do gruntowania podłoży, pod podkłady
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
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b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

- zapobiega odwodnieniu zapraw przed związaniem
- zapobiega powstawaniu pęcherzy na powierzchni zapraw podłogowych
- polepsza rozlewność zapraw podłogowych
- paroprzepuszczalny
Emulsja (masa) asfaltowa gruntująca do gruntowania betonowego podłoża dachów użyć emulsji
asfaltowej rozcieńczanej woda, nie zawierającej lotnych rozpuszczalników organicznych ;
Papa asfaltowa perforowana (wentylacyjna)
papa asfaltowa na osnowie z welonu z włókien szklanych o właściwościach :
- gramatura osnowy min. 50 g/m2
- grubość min. 2 mm
- średnica otworów min. 4 cm
- perforacja papy min. 12%
Papa podkładowa
papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie z
włókniny poliestrowej, o właściwościach :
- mechanicznych przy rozciąganiu
- wzdłużnym min. 900 N
- poprzecznym min. 700 N
- gramatura osnowy min. 250 g/m2
- grubość min. 4 mm
- zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr.4,6 mm,
- współczynnik oporu dyfuzyjnego – min. μ = 20 000
- reakcja na ogień - min. kl. E, stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistą posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta
jest folią z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40%
- giętkość w obniżonych temperaturach – 25°C
- grubość 5,2 mm
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
- temperatura mięknienia 60-80°C,
- temperatura zapłonu 200°C,
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%,
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy
sklejającej dwie warstwy papy nachylona pod katem 45°,
- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze
sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
- grubość min. 4,5 mm
- współczynnik oporu dyfuzyjnego – min. μ = 20 000
kominki wentylacyjne
w celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, należy zastosować kominki wentylacyjne
tworzywowe Ø 75 i wys. h = 160 mm
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
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Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
j) Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,7 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość powłoki
cynku wynosi min. 275 g/m2.
k) Inne niezbędne do wykonania zadania
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- są właściwie opakowane i oznakowane,
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maja deklaracje zgodności i certyfikat zgodności.
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".
3.3. Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu
zamówienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Przy doborze sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonywania pokrycia
dachowego.
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania robót określonych w SST.
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanej
technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującymi w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny budowlane lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.
3.4. Warunki przechowywania i transportu pap zgrzewalnych należy stosować zgodnie z instrukcją firmową
opracowaną przez producenta pap.
3.5. Do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych używać następującego sprzętu :
- palnik gazowy jednodyszowy z wężem o dług. min. 15,0 m;
- mały palnik gazowy do obróbek dekarskich;
- butla z gazem technicznym propan-butan o ładunku 11 kg;
- wałek dociskowy z rolka silikonowa;
3.6. Do ciecia blach obróbek blacharskich używać nożyc ręcznych lub mechanicznych wibracyjnych
skokowych. Niedopuszczalne jest używanie elektronarzędzi wydzielających w czasie pracy energie
cieplna (np. szlifierka kątowa).
3.7. Rusztowanie zewnętrzne ramowe stosować przy montażu obróbek blacharskich okapowych oraz
rynien i rur spustowych na 2-kondygnacyjnym segmencie obiektu. Dopuszczalne obciążenie pomostu
w pojedynczym polu Q = 1,5 kN/m2.
3.8. Montaż oraz wytyczne eksploatacji rusztowań ramowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach PN-M-47900-3:1996 i PN-M-47900-2:1996
4. TRANSPORT
4.3. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
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4.4. Transport materiałów
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinien odbywać się w sposób
zapewniający zachowanie ich dobrego stanu technicznego.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić
systemem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
5.2. Wymagania ogólne dla podłoży
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnia podłoża a łatą kontrolną o
długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi
płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm
lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy od strony kalenicy
wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.
5.3. Podłoże pod pokrycie
Po zerwaniu wszystkich warstw istniejącego pokrycia papowego oraz obróbek blacharskich ścianek
attykowych i kołnierzy przy kominach, sprawdzić ilość i miejsca usytuowania przerw dylatacyjnych
konstrukcyjnych i dylatacje termiczne gładzi;
Wszelkie ubytki w podłożu uzupełnić i wyrównać powierzchnie do takiego stopnia, by prześwit
pomiędzy powierzchnia podłoża a łata kontrolna o długości 2.0 m nie był większy niż 5 mm;
Podłoże oraz powierzchnie ścian do których będą zgrzewane papy, po oczyszczeniu z kurzu i
zanieczyszczeń, zagruntować emulsja asfaltowa na bazie rozpuszczalnika wodnego min. w dwóch
warstwach; podłoże może być wilgotne, jednak niedopuszczalne jest występowanie zastoin wody i kałuż.
5.4. Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzewalnych
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B 10240, z tym że:
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest
wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej
skomplikowanych kształtach dachu.
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych można prowadzić w temperaturze nie
niższej niż 0OC; nie należy wykonywać prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze;
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed
zgrzaniem.
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania,
a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy
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układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi
na powodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania).
W miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej zgrzać do podłoża
betonowego pasek papy o szer. 25 – 30 cm docięty z papy podkładowej oraz uformować wygięcie (zakład)
w kierunku szczeliny;
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych
umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno
być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. Przed
ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm)
Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów.
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy
asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.
Na wcześniej przygotowane i zagruntowane podłoże ułożyć „na sucho” papę perforowana tj. bez
klejenia do podłoża. Pasy papy układać na 2-3 cm zakład. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podłożem
następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie należy układać w odległości 50 cm
od : pasów przyokapowych, kominów, ścian i wyłazów dachowych. Pasy niepokryte papa wentylacyjna
uzupełnić papa podkładowa;
Jako podkładowa warstwę wodoszczelna należy zastosować papę asfaltowa modyfikowana na osnowie
z włókniny poliestrowej. Papę układać pasami równoległymi do okapu i zgrzewać do podłoża na całej
powierzchni. Przed ułożeniem papy należy ja rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu, zwinąć ja z dwóch
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana
rolka) należy podgrzać palnikiem i wtopić posypkę na całej szerokości zakładu szpachelka. Papę układać na
zakłady podłużne 10 cm i zakłady poprzeczne 12 – 15 cm. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z
kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów.
Papę podkładową przy okapach zakończyć ok. 5 cm przed krawędzią zagięcia obróbki blacharskiej pasa
okapowego.
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż
do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1 cm na całej długości zgrzewu.
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład wałkiem z
silikonowa rolka.
Wierzchnia warstwę wodoszczelna wykonać z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z włókniny
poliestrowej. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. Zakłady podłużne papy 8
cm, poprzeczne 15 cm. Sposób układania i zgrzewania jak dla papy podkładowej. Papę nawierzchniowa przy
okapach zakończyć ok. 1 cm przed krawędzią zagięcia obróbki blacharskiej pasa okapowego.
W poszczególnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie przy
kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza;
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5.5. Wykonywanie obróbek dachowych z pap zgrzewalnych
Do wykonania obróbek kątowych ścianek attykowych i kominów należy stosować wyłącznie papy
asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z włókniny poliestrowej, w układzie dwuwarstwowym;
Po ułożeniu wodoszczelnej warstwy podkładowej na połaciach dachów, w kątowych narożach
zastosować kliny dachowe o przekroju trójkątnym 10x10 cm, z wełny mineralnej, laminowanych papą; kliny
dachowe mocować do zagruntowanego podłoża odpowiednim klejem bitumicznym (do przyklejania wełny
mineralnej);
Po zamontowaniu klinów dachowych, zgrzać papę podkładowa obróbki w pasie o takiej szerokości, by
zakład papy podkładowej poza klinem, zarówno na połaci dachowej jak i na ścianie pionowej wynosił min.
10 cm;
W dalszej kolejności zgrzać papę wierzchniego krycia na połaci w ten sposób, by arkusz papy
wierzchniej warstwy przylegał do dolnej krawędzi klina dachowego, co zapewni zakład na papie
podkładowej obróbki o szer. min. 10 cm;
Papę nawierzchniowa obróbek kątowych zgrzewać pasami papy o takiej szerokości, by krawędzie
boczne tych pasów były wyprowadzone ok. 10 cm poza krawędzie papy podkładowej obróbek;
Na pionowych powierzchniach ścianek attykowych i kominów, nawierzchniową obróbkę papową
należy dodatkowo przymocować listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy gr. min. 0,7 mm. Odległość
pomiędzy punktami zamocowań ok. 25 cm. Jako łączniki mocujące stosować kołki rozporowe z wkrętami
uzbrojonymi w rozety do maskowania łbów wkrętów lub gwoździe dekarskie z podkładka EPDM wbijane w
kołki rozporowe. Styk listwy ze ścianą wypełnić od góry kitem trwaleplastycznym.
5.6. Obróbki blacharskie
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.
Obróbki blacharskie wykonać wyłącznie z blachy ocynkowanej, obróbki blacharskie powinny być
dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Krawędzie boczne wyższej części dachu segmentu 2-kondygnacyjnego, obrobić blacha z odgięciem
pionowym na wys. min. 5 cm powyżej wierzchniej warstwy pokrycia papowego;
Obróbki pokrycia ścianek attykowych mocować za pomocą klamer z płaskownika ocynkowanego 4x40
mm, przytwierdzanych do konstrukcji ścianek w rozstawie max. 40 cm kołkami rozporowymi. Klamry należy
tak wyprofilować, by płaszczyzny poziome obróbek po zamocowaniu, tworzyły spadek min. 2% w kierunku
połaci dachowych. Odgięcia pionowe tych obróbek po obu stronach krawędzi murów, winny wystawać na
odległość min. 3 cm poza płaszczyzny ścian, a wysokość odgięć winna wynosić min. 5 cm
Obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z PN-61/B-10245;
5.7. Rynny, rury spustowe
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (nawiązać do istniejących).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i
PN-B-94701:1999.
Uchwyty do rynien typ Uk/o/120 mocować do desek okapowych w rozstawie co 500 mm, z
wyregulowaniem spadków podłużnych; uchwyty osadzać po zamontowaniu obróbek gzymsowych;
Spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5 %;
Rynny należy zakupić jako gotowy wyrób, średnicach jaki istniejące. Rynny powinny być łączone na
zakład nie mniejszy niż 20 mm. Złącza powinny być lutowane na całej długości i powinny mieć wlutowane
wpusty do rur spustowych. Spadki rynien regulować na uchwytach. Rynny mocować na nowych uchwytach.
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Rynny powinny być mocowane za pomocą systemowych haków do rynien z blachy ocynkowanej, spadki
rynien powinny być nie mniejsze niż 0.5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm
niżej niż brzeg wewnętrzny. Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki sposób aby
swobodnie wchodziło w rurę spustową.
Rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej, z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy, składany w elementy wieloczłonowe lub z gotowych elementów. Powinny być łączone w
łączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza
powinny być lutowane na całej długości. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.
Załamania wyrobić kolankami z kątami dopasowanymi do kształtu omijanego elementu. Rury spustowe
przymocowuje się do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie, co 3 m. Przy połączeniu z rurą spustową
żeliwną uszczelnić materiałem plastycznym, dodatkowo należy założyć kołnierzyk z blachy ocynkowanej
powlekanej. W dolnej części każdego członu powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na
szerokość zakładu.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 3 mm na długości 2 m. Rury
spustowe powinny być łączone na zakład długości minimum 20 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w części pt. Wymagania Ogólne. Poszczególne etapy
wykonania prac dekarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy Kontrola powinna
obejmować:
- kontrolę elementów składowych
- kontrolę zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych
- sprawdzenia poprawności wykonania styków zgrzewalnych papy oraz ich szczelności
- poprawności wywinięcia papy przy załamaniach powierzchni dachu szczególnie przy kominach
ściankach itp.
- kontrolę jakości wykonania poszycia dachu ( sprawdzenia poprawności wygrzania styków papy,
obróbek wokół części wystających z poszycia papowego)
- kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową
Materiały przeznaczone do wykonania prac dekarskich muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Rynny:
- jakość przygotowania podłoży
- jakość użytych materiałów
- jakość wykonania rynien i rur spustowych
- kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową
W trakcie prowadzenia robot polegających na wykonaniu pokryć dachowych należy kontrolować:
- zgodność z dokumentacją techniczną
- sprawdzić podłożem, zwłaszcza pod kątem jego nierówności i spadków
- sprawdzić materiały (jakość)
- badać prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność pokrycia)
Sposoby sprawdzania
Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych robot blacharskich i
dekarskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny
zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby.
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio – tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub
protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej. Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie
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niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości szwów do
okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych
odchyleń należy sprawdzić z dokładnością do 5mm.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i ST oraz połączeń poszczególnych
odcinków rynien (zakłady lutowane i nitowane). Należy także sprawdzić czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i
pęknięć.
Ocena zabezpieczeń elewacyjnych i dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i ST
wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach, zabezpieczeń kominów i
murów ogniowych, wywietrzników, włazów, klapy dymowej, nasad kominowych i innych elementów dachu.
Szczelność pokrycia sprawdza się je bezpośrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzania
działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min. obserwowaniu czy woda nie zatrzymuje się na
powierzchni pokrycia, lub nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważalne usterki należy oznaczyć
w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów są jednostki z przedmiaru robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
8.1. Odbiór podłoża.
− badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas pogody, przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
8.2. Odbiór robót pokrywczych
− roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badanie w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których odbiór później jest niemożliwy
lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
· podłoża
· jakości zastosowanych materiałów,
· dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
· dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
− badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu, podstawę do
odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
· dokumentacja powykonawcza,
· dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw
lub fragmentów pokrycia,
· zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
· protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
− Odbiór końcowy polega na dokładnymi sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonanie w pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
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8.3. Odbiór obróbek uszczelniających, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
− sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
− sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
Odbiór pozostałych robot podlegają zasadom odbioru robot zanikających
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1 września 2006 r).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunków i trybu
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w sprawie
ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 12/03 poz. 1138).
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów
BHP (Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650).
PN-EN 338: 2004- Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości
PN-81/B-03150/01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – Obliczenia
statyczne i projektowe - Materiały
PN=81/0315/01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – Obliczenia statyczne i
projektowe - Konstrukcje
PN-81/0315/01- Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – Obliczenia statyczne i
projektowe – Złącza
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-75/B-12029/Azl:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Kod CPV 45421000-4

SST - B-05.01.00
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania, odbioru i
montażu robót stolarki budowlanej związanej z wykonaniem remontu dachu i elewacji pawilonu
sportowo-biurowego na terenie Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
a)
montażem okien PCV z obróbką obsadzenia, naprawą ościeży okiennych zewnętrznych
i wewnętrznych, uzupełnieniem tynków,
b)
montażem parapetów wewnętrznych
c)
montażem parapetów zewnętrznych
d)
montażem drzwi antywłamianiowych zewnętrznych z kompletem okuć wraz z obrobieniem na
gotowo ościeży
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami,
w szczególności PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także
zdefiniowanymi poniżej:
Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogą
być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku)
zamykająca od góry otwór.
Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł osadzenia wyrobu na stałe w otworze
budowlanym.
Skrzydło - ruchoma część drzwi lub okien zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w
otworze budowlanym.
Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym,
obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym,
obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
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
powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne"
2.2. Wbudować stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami.
Rodzaj, wymiary i miejsce montażu określono w załączniku do SST – zestawieniu stolarki okiennej.
Profile powinny posiadać pozytywną opinię (atest) pod względem zdrowotnym, wydany przez
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Stolarka powinna być dopuszczona do stosowania w obiektach
budownictwa użyteczności publicznej na podstawie dokumentów zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881).
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2.3. Rodzaje materiałów
a)
okna PCV białe,
b)
drzwi i ościeżnice stalowe,
c)
podokienniki,
d)
inne wyroby i materiały.
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.3.1. Stolarka okienna wymagania:
 Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym profil klasy „A”, posiadające atesty ITB
dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
 Profil pięciokomorowy w kolorze białym – naturalnym, niefoliowane, szerokość profilu
powyżej 70 mm
 Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa przyszybowa
wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niż U=1,7 W (m2*K).
 Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją
powłoką cynkową, co najmniej 275g/m2
 Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą błędnego położenia klamki
 Nawietrzaki okienne higrosterowalne,
 Zawiasy z możliwością regulacji
 Infiltracja powietrza: 0,8 .
 Szczelność na wody opadowe : szczelne przy różnicy ciśnień 200 Pa
 Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw=32dB
 Szyby zespolone jednokomorowe ze szkła niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o
współczynniku przenikania ciepła U-W 1,1 W/m2 K z tzw. ciepłą ramką
2.3.2. Podokienniki PCV wymagania:
 Rdzeń wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu,
 laminowany wysokiej jakości okleinami PVC i laminatami CPL,
 wykończenia boczne w kolorze parapetu
 kolor do ustalenia z Zamawiającym
2.3.3. Podokienniki zewnętrzne wymagania:
 blacha aluminiowa powlekana (kolor do ustalenia z Zamawiającym),
 wykończenia boczne w kolorze parapetów
2.3.4. Drzwi stalowe zewnętrzne antywłamaniowej
2.3.5. Okucia budowlane:
 Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.
 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania
wyroby stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.
2.3.6. Uszczelki.
Do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo – propylenowego EPDM spełniającego
wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.
Do wykonywania uszczelnień między ościeżnicą a ścianą mogą być stosowane, w zależności od rodzaju
uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe - izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 1.
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Tablica 1. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między
ościeżnicą a ościeżem
Warstwa zewnętrzna
Warstwa środkowa
Warstwa wewnętrzna
(uszczelnienie)
(izolacja termiczna)
(uszczelnienie)
Impregnowana taśma
rozprężna paro przepuszczalna
Folia paro przepuszczalna
Folia elastyczna paro
przepuszczalna

Pianka poliuretanowa
Wełna mineralna

Folia do okien paroszczelna
Kit trwale elastyczny
Impregnowana taśma
rozprężna paroszczelna
Taśma butylowa do okien

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne
z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. Stosowane materiały
uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej a także
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien.
Uszczelki i elastyczne taśmy uszczelniające na stykach przeszklenia elementów, paneli, przylg
drzwiowych i ram okiennych winny być wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego
(neoprenu) lub silikonu np. COMPRIBAND, ILLBRUCK lub równorzędne.
Wszystkie profilowane uszczelki muszą być odporne na starzenie, wpływ promieniowania UV oraz na
zmienne warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachować elastyczność i przyleganie do
powierzchni, co najmniej przez 10 lat. Profile uszczelniające muszą zachowywać swoje właściwości
elastyczne (tylko czasowa odkształcalność) w występującym normalnie zakresie temperatur. Elastyczność
profili należy dostosować do przewidzianej funkcji, przy czym stosować należy twardości wg Shore’a o
wartości 45-60. Generalnie uszczelki zewnętrzne w przeszkleniach elementów okien powinny być
dostarczane, jako ciągłe profile z wulkanizowanymi narożnikami. W miejscach, w których z powodów
systemowych lub trudności wykonania nie będzie można wulkanizować narożników, należy dostarczyć
dłuższe profile uszczelniające i docisnąć je do siebie pod ciśnieniem.
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne ze sztuką budowlaną, także spełniać
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub
drzwi balkonowych.
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju stolarki i sposobu ich mocowania.
2.3.7. Inne wyroby i materiały
Przy montażu wyrobów stolarki stosuje się także inne wyroby i materiały:
 elementy mocujące w ościeżu:
- kołki rozporowe (dybie),
- kotwy,
- śruby, wkręty,
 elementy podporowe i dystansowe:
- klocki, belki drewniane,
- podkładki, kątowniki stalowe,
 elementy wykończeniowe:
- listwy maskujące,
- kątowniki, profile.
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi
w specyfikacji, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
zalecenia (wytyczne) producenta okien.
2.3.8. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
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Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m
od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu stolarki
Montaż stolarki nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.
Przy montażu wyrobów stolarskich należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia
i sprzęt do:
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien w ościeżach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Wyroby i materiały do montażu okien mogą być przewożone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien
w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz
z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować
w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności.
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne
z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Przygotowanie ościeży.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża,
ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
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Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów

Wartość luzu i odchyłek
okien

drzwi

Luzy między skrzydłami

+2

+2

Między skrzydłami a ościeżnicą

-1

-1

5.2.2. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla
zdrowia.
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"
6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu
Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót
montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien, przed przystąpieniem do montażu
należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną,
- rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan
wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi),
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
- możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem
a ościeżnicą.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a także
w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz
wykonawcy.
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
- zgodność okien oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją
w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,
- zgodność okien oraz obróbek z niniejszą specyfikacją techniczną,
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów używanych w robotach montażowych,
- stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów
i terminy przydatności materiałów uszczelniających.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:
- podparcia progu ościeżnicy,
- zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między
łącznikami mechanicznymi),
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- izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,
- uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających
i przestrzegania zaleceń technologicznych,
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące montażu w szczególności w zakresie:
- zgodności z specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
- jakości robót montażowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien, według pkt. 5. Warunków technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi
balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie
wykonanych robót z specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz
pomiarów długości i wysokości,
- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,
- sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych nie
powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m,
- sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydeł
powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem
samoczynnie zamykać się lub otwierać,
- sprawdzenie szczelności - zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy
zapewniając szczelność między tymi elementami,
- sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu
elementów budynku, do których mocowane będą elementy okien.
Dostarczone na budowę elementy okien powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy i
zgodności poszczególnych elementów z dokumentacją i ST. Do każdej partii dostarczonych elementów i
akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie, o jakości stwierdzające, że
odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
8.3. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
 atestację dostarczonych elementów,
 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,
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 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
 sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek
 wyposażenie dodatkowe, okucia itd.
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla
prawidłowej eksploatacji obiektu
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania
- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.
- PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.
- PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podział.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe,
Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady 1990 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OCIEPLENIE ELEWACJI METODĄ
BEZSPOINOWĄ (BSO)
Kod CPV 45443000-4

SST - B-06.01.00
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania, odbioru prac
ocieplenia elewacji i wykonania wypraw tynkarskich ścian metodą lekką-mokrą związanych z wykonaniem
remontu dachu i elewacji pawilonu sportowo-biurowego na terenie Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera
10 we Wrocławiu.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie docieplenia ścian
metodą bezspoinową BSO.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1 Wymogi formalne
Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo licowania ścian płytkami zgodnie z wymaganiami norm.
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 takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
1.5. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.
Szczegółowy zakres robót i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania niezbędne do terminowego,
prawidłowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania Przedmiotu określonego w punkcie 1.3 Specyfikacji.
1.6. Zasady kontroli i odbioru robót.
Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją i
obowiązującymi normami.
1.7. Teren Budowy i Dokumenty Budowy.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny
być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone
przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Menadżera Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa
Wykonawca winien działać w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane, oraz inne ustawy
regulujące wykonywanie powierzonych prac.
2. MATERIAŁY I SUROWCE
2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.
2.2. Płyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe gr. 10 i 4 cm, samogasnące, o
gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o odpowiedniej gęstości, zwartej
strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po
sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze
+200 C i wilgotności powietrza 65%.
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 80
mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt
styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca
się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc i krawędziach bez
wyszczerbień i wyłamań, cięte z bloku po okresie sezonowania nie krótszym ni 8 tygodni.
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm
wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.
2.4. Podkład tynkarski
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego
Zakładu Higieny.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy.
Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
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2.6. Elementy uzupełniające
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i
cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania
naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi
balkonowych i wejściowych do budynku.
2.7. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw można stosować każda wodę zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie
powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek.
2.8.Deklaracja zgodności
Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów.
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki wyniki badań
kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań okres, w którym
wyprodukowano daną partię materiału.
3. SPRZĘT
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez
producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca winien
dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podłoża betonowego.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem
możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy
wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji
harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur
podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i
jednocześnie, co najmniej 3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie
robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%.
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych należy sprawdzić :
• prawidłowość wykonania podłoża : stabilność, nośność, równość, czystość, nie nasiąkliwość
• przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego
• płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów
• po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin pomiędzy płytkami.
5.2. Przygotowanie podłoża

Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie –
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża.
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.
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5.3. Przyklejanie płyt
W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, należy przed przyklejeniem płyt zamocować poziomo
listwę startowa.
Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i
betonów.
Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć.
Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża
należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić
do całkowitego wyschnięcia.
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny.
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o
średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo
nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych,
gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty
styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego
układu styków pionowych.
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do
koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić
minimum 6 szt./m2. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie.
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku.
Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontażu
rusztowań.
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.
5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za
pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem
zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać
powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych przez
naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z włókna szklanego o wymiarach
20x35 cm. Dodatkowo w miejscach występowania krawędzi i załamań na powierzchni elewacji należy
wzmocnić krawędzie ścian, przez przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych narożników z siatka
zbrojąca. Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy wykonać (nie wcześniej ni po 3
dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojona siatka z włókna szklanego. Przygotowana zaprawę klejąca
nanieść na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość
siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę szklana tak, aby została ona
równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie i w
poziomie) na zakład, nie mniejszy ni 10 cm. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby
umożliwiała oklejenie ościeży na całej ich głębokości. Następnie na wyschniętą powierzchnie zatopionej
siatki nanieść cienka warstwę zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyrównując i wygładzając cała powierzchnie.

56

Grubość warstwy zbrojonej jedna warstwa siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosić od 3 do 5
mm, natomiast na wełnie mineralnej od 5 do 8 mm.
Szerokość tkaniny przy otworach dobierać tak, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych
na całej ich głębokości, chyba e zastosowano specjalne profile przyościeżnicowe z pasem tkaniny. Pas
tkaniny przyklejony na jednaj ścianie wywinąć na ścianę sąsiednią ok. 20 cm. Przewinięcia za naroże nie są
konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkowa siatka. W
miejscach zakładów tkaniny szklanej, silniej ściągać masę klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia na tynku. Po
wyschnięciu warstwy zbrojonej tkaninę szklana wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć równo z
jego dolna krawędzią. Styki pomiędzy płytami styropianowymi i innymi elementami (np. ościeżnicami,
płytami balkonowymi), jeśli nie przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczyścić ze stwardniałej masy
klejącej i uszczelnić silikonem o neutralnym sposobie utwardzania. W części parterowej budynku, a
przynajmniej do wysokości 2 m od poziomu terenu, zaleca się zastosować jako zbrojenie płyt
styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej.
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub
dodatkowymi kątownikami aluminiowymi.
5.5. Zagruntowanie podłoża
Należy zastosować określony preparat gruntujący pod dany tynk. Podłoże (warstwę zbrojona) pod należy
zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim pod tynk akrylowy i mineralny. Podkład tynkarski lub
preparat gruntujący można nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą pędzla lub szczotki.
Należy zastosować właściwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbieżnych z kolorystyka tynków, tak aby
szare podłoże nie przebijało przez strukturę tynku.
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę
należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzędzia i zachlapania można myć wodą.
5.6. Tynk mineralny,
Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można przystąpić do
nałożenia tynku. W tym celu, przygotowana masę lub zaprawę tynkarska należy rozprowadzić cienka,
równomierna warstwa na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie
krótka paca ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w
masie (zebrany materiał mona ponownie wykorzystać po przemieszaniu). Po czym wyprowadzić fakturę
nałożonego tynku przez zatarcie płaska paca z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku,
operacje zacierania należy wykonywać ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania
należy wykonywać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na powierzchni całej elewacji. Należy
zwracać uwagę na zachowanie stałego kata zacierania. W celu wyrównania barwy tynków zaleca się, aby w
trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masa tynkarska, lecz uzupełniać
opróżniony do połowy pojemnik świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części. W celu
uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynków zaleca się mieszać w jednym pojemniku zawartość 2-3
worków zawierających sucha zaprawę tynkarska. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni
elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. Istotna cecha
tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza to, e wszystkie kolejno nanoszone na ścianę partie tynku musza być zatarte wówczas, kiedy
poprzednie jeszcze nie związany. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach,
nałożonego na ścianę tynku. Widocznych śladów połączeń przyschniętego tynku ze świeżym nie będzie
można bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i
fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do
wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod
rurami spustowymi lub w miejscach¸ łączenia kolorów i faktur. Przy zbyt dużych powierzchniach, nie
możliwych do wykonania w sposób ciągły, wprowadzić architektoniczny podział na mniejsze fragmenty.
Zaleca się, aby barwione tynki pokryć jednokrotnie farba egalizacyjną, w celu dodatkowego zabezpieczenia
powierzchni i likwidacji nierównomierności barwy wynikającej z zastosowanej technologii, różnic w
konsystencji masy tynkarskiej, różnic w chłonności podłoża, wpływów atmosferycznych. Farbę egalizacyjna
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należy nanosić po wyschnięciu tynku, co w sprzyjających warunkach atmosferycznych ma miejsce po 2-3
dniach od jego ułożenia.
5.7. Postepowanie w przypadku konieczności przerwania prac
W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy okresie przerwy dłuższym
niż dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu.
Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni przeszlifować papierem ściernym, a następnie starannie oczyścić z
pyłu i zanieczyszczeń.
Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie uszkodzonego
fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka.
Styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed możliwością wnikania wody
opadowej, tymczasowo wykonanymi obróbkami.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wymagania dotyczące kontroli robót tynkarskich podano w ST 03.01.00 „Tynkowanie”
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Zgodność z dokumentacja techniczna i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót z
dokumentacja opisowa i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne,
pomiary oraz konieczne próby.
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub
protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej.
Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich
wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości, odchylenia glifów i narożników od
linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z
dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka naciągniętego wzdłuż kontrolowanych ścian za pomocą
sznurka i kątownika murarskiego.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiaru dla docieplenia – m2
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz
pisemnymi decyzjami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8.2. Ocena końcowa
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.
Gdy chociaż jedno z badan da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach
roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających zasadniczo na
jakość, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
• Dostarczenie materiałów i sprzętu
• Przygotowanie zaprawy klejowej
• Ustawienie i rozbiórka rusztowań
• Przygotowanie podłoża (reparacja i wyrównanie istniejącej ściany powyżej płaszczyzny dźwigarów)
• Montaż płyt (klejenie + mocowanie mechaniczne)
• Wykonanie osiatkowania i warstwy zbrojonej tynku cienkopowłokowego
• Wykonanie tynku
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów
• Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót
objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).
- PN-99/B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ,,Płyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki,
jakie powinny być uwzględniane”.
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą
„lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

LICOWANIE ŚCIAN
Kod CPV 45432000-4

SST - B-07.01.00
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania, odbioru
prac obejmujących licowanie ścian – cokołu płytkami ceramicznymi związanych z wykonaniem remontu
dachu i elewacji pawilonu sportowo-biurowego na terenie Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10
we Wrocławiu.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie okładzin ścian z
płytek ceramicznych.
1.4. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi poniżej:
• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
• Projekt Budowlany – PB – zgodnie z prawem budowlanym.
• Projekt Wykonawczy – PW –. zgodny z przepisami i wymogami Zamawiającego.
• Projekt Warsztatowy – PWr – zgodny z przepisami i wymogami Zamawiającego.
• Polska Norma – PN, która po przywołaniu stają się dokumentem obowiązującym.
• Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, albo
przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas poziomujących
jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone i
zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.
• Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe
ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo
specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo
wyrównać masa samopoziomujaca.
• roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin ściennych - należy rozumieć wszystkie prace
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi
• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1 Wymogi formalne
Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo licowania ścian płytkami zgodnie z wymaganiami norm.
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.
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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.
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.
Szczegółowy zakres robót i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania niezbędne do terminowego,
prawidłowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania Przedmiotu określonego w punkcie 1.3 Specyfikacji.
1.7. Zasady kontroli i odbioru robót.
Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją i
obowiązującymi normami.
1.8. Teren Budowy i Dokumenty Budowy.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny
być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone
przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Menadżera Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa
Wykonawca winien działać w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane, oraz inne ustawy
regulujące wykonywanie powierzonych prac.
2. MATERIAŁY I SUROWCE
2.1. Płytki, kleje, zaprawy
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawcę
materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w
aktualne świadectwo kontroli lub atest. Płytki terakotowe musza odpowiadać wymaganiom aktualnych
norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Wyszczególniono:
• Płytki ceramiczne o wymiarach 30x30 na klej,
• Zaprawę klejową,
• Zaprawę fugową.
Płytki powinny odpowiadać następującym normom (do potwierdzenia z PW):
• płytki typu gres niepolerowane antypoślizgowe R9 (DIN), zmywalne,
• nasiąkliwość - + 0,10%,
• wytrzymałość na zginanie - + 40 MPa,
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IV klasy ścieralności, odporne na środki chemiczne, czyszczące i higieny osobiste,
odporność na działanie środków chemicznych - klasa AA,
odporność na działanie kwasów oraz zasad - klasa A,
długość krawędzi - + 0,5 %,
grubość - + 0,5 %,
antypoślizgowe
płaskość powierzchni - + 0,4 %,
Przykładowe firmy: Opoczno, Paradyż, Tubądzin, Lasselberger Group.

2.2. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw można stosować każda wodę zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie
powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek.
2.3.Deklaracja zgodności
Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów.
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki wyniki badań
kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań okres, w którym
wyprodukowano daną partię materiału.
3. SPRZĘT
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez
producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca winien
dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podłoża betonowego.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem
możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy
wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji
harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur
podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i
jednocześnie, co najmniej 3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie
robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%.
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych należy sprawdzić :
• prawidłowość wykonania podłoża : stabilność, nośność, równość, czystość, nie nasiąkliwość
• przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego
• płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów
• po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin pomiędzy płytkami.
5.2. Przygotowanie podłoża
Warunkiem rozpoczęcia robót jest zakończenie robót związanych z wykonaniem podłoża pod płytki,
rozprowadzeniem instalacji sanit., elektr. c.o., uzupełnieniem wszystkich bruzd, przejść masami
naprawczymi.
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5.3. Wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
Roboty prowadzić w temp. nie niższych niż 5OC (dla całej doby). Podłoże musi być czyste, bez ubytków,
raków, resztek malowania, przy podłożu nasiąkliwym powierzchnię uprzednio zagruntować.
Kompozycję rozpoczynać od najbardziej wysuniętego narożnika przyjmując zasadę równomiernego obcięcia
płytek skrajnych (nie mniej niż 1 szerokości płytki).
Uwaga! Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, wyokrąglony.
Po zakończeniu układania glazurę należy wyspoinować (dopiero po stwardnieniu zaprawy klejącej nie
wcześniej niż po 24 godzinach. Zaprawę spoinową rozprowadza się pacą gumową , pamiętając o
wprowadzaniu jej w czyste , zwilżone wodą spoiny między płytkami. Spoiny należy dokładnie , głęboko i
szczelnie wypełnić. Nadmiar zaprawy spoinowej usuwa się i płytki oczyszcza wilgotną gąbką , aż do
uzyskania czystej powierzchni i gładkich , równych
spoin. Świeże fugi w ciągu pierwszych kilku dni należy delikatnie zwilżać i czyścic lekko wilgotną gąbką. Fugi
można zaimpregnować płynem przeciwnasiąkliwym po kilku tygodniach. Po zakończeniu robót
glazurniczych należy je zgłosić do odbioru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać
wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji
projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności
stwierdzająca
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i
kierunkach 2 -metrowa łatę,
• sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin posadzek i okładzin ścian powinien obejmować:
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwić i odcień należy sprawdzać
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badana
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z
podkładem,
• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka z
dokładnością do 0,5 mm
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
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Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:
• mrozoodpornością,
• elastycznością,
• odpornością na wilgoć,
• przyczepnością ok. 1,1 MPa,
• czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
• czasem „stygnięcia” płytek do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:
• mrozoodpornością,
• elastycznością,
• odpornością na wilgoć,
• czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiaru dla płytek ceramicznych – m2
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz
pisemnymi decyzjami Inżyniera.
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
• podczas układania podkładu,
• po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
• jakości zastosowanych materiałów,
• grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,
• równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny
podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości,
• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
• poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiór okładzin ściennych powinien obejmować:
• ocenę wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni dopuszczalne nierówności mogą wynosić max.
3 mm na długości 2 m łaty,
• dopuszczalne odchylenie powierzchni płytek - od poziomu wynosi 2 mm na 1mb, a w kierunku
pionowym na wysokości 1 kondygnacji mniej niż 4 mm. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich
odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia.
Odbiór końcowy robót płytkarskich powinien obejmować:
• ocenę zgodności wyglądu wykonanej okładziny z dokumentacją techniczną,
• jakości zastosowanych materiałów,
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).
10.2. Przepisy związane
• PN-B-10145
Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
• PN-B-10156
Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania badania przy
odbiorze.
• PN-EN 87: 1994
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
• PN-EN 99: 1993
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.
• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.
• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.
• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne
ścieranie. Płytki nieszkliwione.
• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
• PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.
• PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
• PN-B-12032
Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.
• PN-B-12035
Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.
• PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
• PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
• PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
• PN-B-06256
Beton odporny na ścieranie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE
Kod CPV 45422000-1

SST - B-08.01.00

67

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania, odbioru i
montażu robót ciesielskich związanych z wykonaniem remontu dachu i elewacji pawilonu
sportowo-biurowego na terenie Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich:
- przegląd płyty dachowej (paździerzowej) grubości ok. 45 mm i w zależności od potrzeb wymiana
uszkodzonych fragmentów na płytę OSB.
- wyrównanie powierzchni dachu przez dokręcanie cienkich warstw płyty OSB
- przedłużenie pasa górnego o około 40 cm poprzez zastosowanie (dobicie) dwustronnych desek
grubości 18 mm
- montaż płyty "OSB" na zewnątrz budynku
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną
Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót ciesielskich:
- przygotowanie materiału,
- wykonanie robót,
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące
informacje:
- Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.
- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Drewno
Materiałem zastosowanym do wykonania naprawy konstrukcji dachu budynku będą krawędziaki i deski
sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II klasy K 27. Nie wolno stosować innego asortymentu
drewna. Elementy konstrukcyjne dla naprawy konstrukcji i więźby dachowej mogą mieć wilgotność większej
niż 15%. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe sęki,
siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i
piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym.
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2.3. Płyta OSB
Wymagania ogólne w odniesieniu do wszystkich typów płyt w PN-EN 300
Metoda
Właściwości
Nr
badania

Wymagania

Maksymalne odchyłki wymiarów: grubość (szlifowane)
12)3) płyty i między płytami; grubość (nieszlifowane) płyty i
między płytami; długość i szerokość;

EN 324-1

0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm

22)3) Tolerancja prostoliniowości brzegów

EN 324-2

1.5 mm/m

Tolerancja kąta prostego

EN 324-2

2.0 mm/m

42)

Wilgotność OSB 1,OSB 2 OSB 3, OSB 4

EN 322

od 2 do 12% od 5 do 12%

53)

Dopuszczalne odchylenia gęstości w odniesieniu do
średniej gęstości wewnątrz płyty

EN 323

10%

64)

Zawartość formaldehydu - klasa 1 (wartość
perforatorowa) - klasa 2

EN 120

≤ 8mg / 100 g> 8mg / 100 g?
30mg / 100 g

3

2)3)

2) Określone zastosowania płyt OSB mogą wymagać innych tolerancji. Patrz oddzielne normy.
3) Te wielkości obowiązują dla wilgotności, która utrzymuje się w materiale przy wilgotności względnej powietrza 65 %
o
i temperaturze 20 C.
4) Aktualnie prowadzi się badania w odniesieniu do wilgotności wzorcowej i stosownego przelicznika.

Płyta OSB produkowana jest w następujących grubościach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz
standardowych wymiarach (mm): 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotność. Maksymalna długość
produkowanej płyty OSB to 7500mm, a maksymalna szerokość 2800 mm. Płyta OSB produkowana jest
według normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech rodzajach:
- OSB 2 - płyta ogólnego stosowania w środowisku suchym
- OSB 3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz
i wewnątrz - najpopularniejsza, najczęściej stosowana w budownictwie.
- OSB 4 -płyta konstrukcyjna dla zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach
mechanicznych i w podwyższonej wilgotności na zewnątrz oraz wewnątrz (m.in. na belki
dwuteowe i inne) - produkowana jest wyłącznie na zamówienie.
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż
sugerowani pod warunkiem, i. jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
2.4. Łączniki
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak
gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
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4.2. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót ciesielskich
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Przygotowanie elementów drewnianych.
Tarcica po przywiezieniu na plac budowy przed jej obróbką powinna być składowana na równych
podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały się ze sobą.
Czoła poszczególnych belek powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia
ich spękania. Elementy konstrukcyjne przed ich zamontowaniem powinny być przestrugane do
odpowiedniego wymiaru zabezpieczone środkiem impregnacyjnym np. „Fobos 4”, poprzez 30 minutową
kąpiel najlepiej pod ciśnieniem w autoklawach. Elementy, które będą miały kontakt w gniazdach z murem
zabezpieczyć warstwą papy asfaltowej. Montując elementy należy zostawić przerwy dylatacyjne po każdej
stronie ok. 2 cm. Ewentualne zabrudzenia belek zaprawą należy usunąć stosując odpowiednie środki
czyszczące powierzchnie drewniane.
5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich.
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich.
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
5.4. Wymiana elementów konstrukcji dachu
Wymiana elementów konstrukcji dachu:
- demontaż elementów rozpocząć po rozbiórce pokrycia i zabezpieczeniu (wyparciu) konstrukcji
dachu.
- wymieniane elementy drewniane powinny posiadać przekrój zgodny z elementami
demontowanymi i być wykonane z drewna klasy K 27 o wilgotności max. 15 %.
- elementy drewniane zabezpieczone ognioochronnie i biologicznie
- łączenia wykonać z systemowych łączników z blachy ocynkowanej i gwoździ budowlanych
5.5. Montaż płyt
Przed montażem poszycia należy sprawdzić, równość podłoża. Płyty, które zmoczył deszcz należy
niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozja biologiczna przed położeniem wyprawy tynkarskiej. Nie
ogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza musza byc dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne
musza stanowić co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni.
Z uwagi na swoja budowę płyta musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle połaci dachu.
Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach. Dłuższe brzegi płyty musza być podparte
lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy
zachować szczelinę dylatacyjna min. 3mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułożona na co
najmniej dwóch podporach, a jej łączenia musza leżeć na podporze.
W momencie przybijania płyty, osoby wykonujące te prace powinny, zachowywać niezbędne przepisy
BHP.
Do mocowania płyt należy używać gwoździ spiralnych o długości 51 mm (2"), lub pierścieniowych od
45 mm (1 3 ") do 75 mm. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach i co 15 cm na łączeniach płyt.
Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza ni 1 cm.
UWAGA: Płyty OSB powinny być stosowane uwzględniając postanowienia oraz wymagania
odpowiednich norm i przepisów ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
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usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690). A w przypadku obiektów zaprojektowanych przed 15 grudnia
2002 r.- rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. Nr 15 z 1999r., poz.140)
W przypadku innych zastosowań, nie zawartych w niniejszej instrukcji montażu- należy skonsultować
się bezpośrednio z producentem płyty.
5.6. Badania materiałów
Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gęstość pozorną,
- wilgotność,
- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,
- twardość.
Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone przez producenta tarcicy.
Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia.
5.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie,
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element
musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę
naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakości robót
polega na sprawdzeniu:
- Jakości zastosowanego drewna,
- Jakości stopnia impregnacji drewna,
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót
ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi są: 1 m2, 1 szt, 1 m.
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. Podstawą
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.
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- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań, zabezpieczeń.
- wymiana, wzmocnienie elementów dachu.
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością
wykonawcy materiałów rozbiórkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1. Związane normatywy
1. Budownictwo ogólne- Tom 2.
2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.
9.2. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w
szczególności:
1. PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,
2. PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,
3. PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,
4. PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
5. PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,
6. PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJA ODGROMOWA
KOD CPV 45310000-3

SST - B-09.01.00
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót instalacji odgromowej związanej z wykonaniem remontu dachu i elewacji pawilonu
sportowo-biurowego na terenie Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nowej (w miejscu zdemontowanej), zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachu. Niniejsza
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
 Montaż/wymiana przewodów do połaci dachu
 Montaż/wymiana zacisków
 wykonanie uziemienia w ziemi
 badania instalacji,
 wykonanie projektu powykonawczego wraz z pomiarami
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia własności
państwowej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem
związanym z realizacją niniejszego zamówienia
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania
oraz za ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
Do wykonania instalacji odgromowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestatu , powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać
akceptacje inwestora przed wbudowaniem.
Do wykonania instalacji odgromowej należy stosować:
 płaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm;.
 drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm;
 wsporniki ścienne stalowe ocynkowane;
 złącza rynnowe, kontrolne i przelotowe stalowe ocynkowane;
 śruby naciągowe stalowe ocynkowane;
 uchwyty dachowe dla dachu krytego dachówka i papa;
 uchwyty naprężające do drutu i ścienne ocynkowane
Dostarczone na budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz bez widocznych wżerów i
ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinne mieć atest zastosowania w
budownictwie oznaczonym znakiem CE
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".
3.9. Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu
zamówienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania robót określonych w SST.
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanej
technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującymi w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny budowlane lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.
4. TRANSPORT
4.5. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4.6. Transport materiałów
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinien odbywać się w sposób
zapewniający zachowanie ich dobrego stanu technicznego.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić
systemem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Przewody zaciski bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i
magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich zanieczyszczenia.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Instalacja piorunochronna składa się z następujących elementów:
 Zwodu poziomego ułożonego na dachu budynku lub zwodu pionowego zamocowanego na
szczycie masztu, komina, wieży;
 Przewodu odprowadzającego ułożonego na ścianie obiektu chronionego i łączącego zwód
znajdujący się na dachu z uziomem znajdującym się w ziemi;
 Uziemienia sztucznego lub naturalnego znajdującego się w ziemi;



Złącza kontrolnego znajdującego się na każdym przewodzie odprowadzającym na ścianie, na
wysokości około 1,8 m i służącego do pomiaru oporności uziomu.
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5.1. Zwody poziome:
- drut przeznaczony na zwody przed montażem należy wyprostować za pomocą wstępnego
naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników naprężnych i
odstępnych dostosowanych do mocowania na papie
- wsporniki z śrubami rzymskimi przymocować do ogniomuru.
- odległość drutu od pokrycia minimum 10 cm
- układ i lokalizacja zwodów identyczna jak przed remontem,
- wszystkie elementy budowlane np: kominy, nie przewodzące a wystające nad powierzchnię dachu
należy wyposażyć w zwody połączone z siecią zwodów na dachu.
- zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań
- do mocowania należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami
5.2. Zwody pionowe
- przewody odprowadzające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach.
- odległość pomiędzy wspornikami nie większa niż 1,5 mb mocowane do ściany za pomocą kołków
rozporowych
- połączenia przewodów ze zwodami należy wykonać jako śrubowe lub zaciskane
- Pomiary odporności uziemień instalacji odgromowej
5.3. Sposób układania przewodów
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu nie
mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie wykonane.
Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawania, to
połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na
długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w części nadziemnej powinny być zabezpieczone
przed korozją przez ocynkowanie, pominiowanie, polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno
stosować linek lub prętów aluminowych. Nie wolno też obecnie stosować linek stalowych, tylko pręty
stalowe.
5.4. Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych.
Wszystkie połączenia rozłączne instalacji zwodów i przewodów odprowadzających zabezpieczyć
smarem stałym.
Wykonać naciąg przewodów instalacji naprężanej biorąc pod uwagę naprężenia instalacji w okresie
zimowym i związane z tym obciążenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie mogą niszczyć pokrycia
dachowego w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.
Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do połaci dachowych i czapek kominków uszczelnić
przed przedostawaniem się wody.
Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być w wykonaniu z galwanicznym pokryciem
ochronnym.
5.5. Sprawdzenia
Badania i pomiary po montażowe dotyczą sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. 03.121.1138
Badania powinny obejmować następujące czynności :
- oględziny części nadziemnej – polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa
rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu
wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej
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sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu
uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metoda
techniczna, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach ; jeżeli obwód
uziomu otokowego nie przekracza 50 m ; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejsza liczbę
punktów pomiarowych P należy określić z zależności : P >= 0,01 L + 2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności.
-

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.’
6.1. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji i zaleceniami Inspektora nadzoru. Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC
60364-6-61:2000 –Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż
jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane,
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, obniżyć cenę,
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać i ponownie wykonać roboty.
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien :
- przygotować dokumentacje powykonawcza
- przygotować komplet protokołów badan
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN – 86/E – 05003/0 – ochrona
odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne )
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna :
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
- zbadać dostarczone przez wytwórcę ( dostawce ) świadectwa jakości elementów i materiałów oraz
je zaakceptować
- zbadać kompletność protokołów pomiarów i prób oraz zaakceptować wyniki tych pomiarów i
badan
- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z
dokumentacja jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia
- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych
zaleceń.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". Płatność
zgodnie z dokumentami umownymi.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub
łączeniowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2:
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

RUSZTOWANIA
Kod CPV 45262110-5

SST - B-10.01.00
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rusztowań związanych z wykonaniem remontu dachu i elewacji pawilonu sportowo-biurowego na
terenie Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
montażowych i demontażowych rusztowań RR-1/30 . W zakresie robót należy ująć; wyrównanie terenu,
montaż i usztywnienie rusztowań, montaż pionów komunikacyjnych, zawieszenie drabinek, ułożenie
pomostów roboczych i zabezpieczających, poręczy ochronnych, kotwienie rusztowań do ściany i wykonanie
daszków zabezpieczających nad wejściami. Rusztowania podlegają okresowemu sprawdzaniu sztywności
konstrukcji rusztowań które każdorazowo powinno być udokumentowane wpisem do dziennika budowy.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4.1 Wymogi formalne
Wykonanie podłóg z posadzkami z wykładzin winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.
1.4.2 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 należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
1.5. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.
Szczegółowy zakres robót i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania niezbędne do
terminowego, prawidłowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania Przedmiotu określonego w punkcie
1.3 Specyfikacji.
1.6. Zasady kontroli i odbioru robót.
Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją i
obowiązującymi normami.
1.7. Teren Budowy i Dokumenty Budowy.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny
być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
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Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy,
odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone
przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Menadżera Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa
Wykonawca winien działać w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane, oraz inne ustawy
regulujące wykonywanie powierzonych prac.
2. MATERIAŁY
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w
aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę.
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm
państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane.
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy
czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich
zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z
projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania,
rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami
określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" oraz szczegółowymi
wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem
wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i
montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części montowanych z
gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi
posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne
właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne.
W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich
uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:
- Umową
- Projektem organizacji robót
- Harmonogramem
- Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących
- Warunkami Technicznymi Wykonania robót część 3, rozdział 2
- Obowiązującymi przepisami prawa.
5.2. Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót
związanych z montażem rusztowań
5.3. Montaż rusztowań
Rusztowania powinny być wykonywane i użytkowane zgodnie z dokumentacją producenta. Osoby
zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie
rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną.
Odbiór rusztowania powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru
technicznego. Powinien on określać: użytkownika rusztowania, jego przeznaczenie, wykonawcę montażu z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, dopuszczalne obciążenia konstrukcji rusztowania, datę jego
przekazania do użytkowania, oporność uziomu, terminy kolejnych jego przeglądów.
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca wykonawcę montażu rusztowania i
dopuszczalne obciążenia konstrukcji i pomostów rusztowania.
Montaż rusztowania powinien być zgodny z BN-78/M-47900-01 i warunkami technicznymi. Powinien
on być przeprowadzony pod nadzorem osób do tego upoważnionych. Dopuszczalna wielkość obciążenia nie
powinna być większa niż 200-400 daN/m2. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić
2,00 m licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji.
Konstrukcja rusztowania powinna być stężona poziomo i pionowo, w sposób zapewniający
nieprzesuwność węzłów. Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień
powinna być taka aby siła przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niż 250 daN. Zakotwienia
powinny być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość między kotwieniami
w poziomie nie powinna przekraczać 5 m a w pionie 4 m.
5.4. Zakres wykonywanych robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych część 3, rozdział 2 oraz zgodne z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlanomontażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierać:
- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:
a) jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy,
oględzin zewnętrznych,
b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji technicznych,
Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.
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Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich
protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o
jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty
bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do
protokołu odbioru końcowego budowy.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:
- Specyfikacją Techniczną
- Polskimi lub branżowymi normami
- Warunkami technicznymi wykonania i montażu część 3, rozdział 2
- Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
- Poleceniami Inwestora Zastępczego
6.4. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty
- dokumenty odbiorów częściowych
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- rozliczenie ilościowe materiałów
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe robót związane z rozbiórką elementów wg przedmiaru robót.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". Płatność
zgodnie z dokumentami umownymi.
8.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:
− roboty przygotowawcze
− zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania
− transport wewnętrzny materiałów
− wykonanie prac przygotowawczych
− wykonanie robót zasadniczych
− wykonanie prac pielęgnacyjnych
− prace porządkowe
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W cenie ryczałtowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z ST oraz wszystkie roboty
pomocnicze.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).
BN-78/M-47900-01 - rusztowania
9.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
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