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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych które zostaną wykonane w ramach: ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI W CZARNYM DUNAJCU
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
B 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8
S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE- CPV 45112000-5
S 04.00.00. FUNDAMENTY-CPV 45223500-1
S 05.00.00. ŚCIANY NADZIEMIA-CPV 45262500-6
S 06.00.00. STROPY I SCHODY-CPV 45262300-4
S 07.00.00. DACH, KONSTRUKCJA I POKRYCIE-CPV 45261210-9
STAN WYKOŃCZENIOWY
S 08.00.00. ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE-CPV 45340000-2
S 09.00.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA-CPV 45421000-4
S 10.00.00. ŚCIANKI DZIAŁOWE-CPV 45262500-6
S 11.00.00. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE-CPV 45410000-4
S 12.00.00. PODŁOśA I POSADZKI-CPV 45430000-0
S 13.00.00. MALOWANIE-CPV 45442100-8
S 14.00.00. ELEWACJA-CPV 45410000-4
S 15.00.00. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE-CPV 45262300-4

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1.
a)

obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c)

obiekt małej architektury;

1.4.2.

budynku – naleŜy 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.

robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie,
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.4.

remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.

1.4.5.

terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.6.

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.7.

dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.

1.4.8.

dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
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dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.9.

aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.10. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.11. wyrobie budowlanym – naleŜy 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 uŜytkową.
1.4.12. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.13. dzienniku budowy – naleŜy 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.
1.4.14. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
1.4.15. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.16. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.17. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.19. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.20. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.21. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy 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.).
1.4.23. 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 bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.24. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
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technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.25. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.26. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.27. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.28. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.29. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.30. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy , przekaŜe
dziennik budowy oraz dokumentację projektow i SST.
1.5.2.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
− dostarczoną przez Zamawiającego,
− sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 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 rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
waŜniejsze 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 uwaŜane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
1.5.5. 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 odzieŜ dla
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 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. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.2. 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
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przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 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 przewoŜonych materiałów.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. 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.
5.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w
normach i wytycznych.
5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. 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, Ŝe 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.
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6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je
przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) protokoły odbioru robót,
c) protokoły z narad i ustaleń,

[4] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
Ŝyczenie Zamawiającego.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
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indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdraŜania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a)

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c)

odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e)

odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f)

odbiorowi pogwarancyjnemupo 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 umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1.

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz
jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 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, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3.

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4.

protokoły odbiorów częściowych,

5.

dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),

6.

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

7.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo 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 gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.
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 jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

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 przeciwpoŜarowej (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.).
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–

10.2.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

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 upowaŜnionych 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).

–

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-uŜytkowego (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, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.

Inne dokumenty i instrukcje

–

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (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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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: B.01.01.00. –
Rozbiórki
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

2. Materiały
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.

3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i
wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe oraz konstrukcję dachu rozebrać ręcznie . Materiały posegregować i
odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
(2) Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub
odwieźć na miejsce składowania.
(3) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu
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do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.
(4) Pozostałe roboty rozbiórkowe wykonać ręcznie lub mechanicznie. Gróz naleŜy wywieść na
składowisko lub zutylizować.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
– Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.]
- Rozbiórki elementów obiektów – [m2, m3, szt]

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier.
10.2.Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera.
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Kod CPV 45262500-6
ROBOTY MURARSKIE
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
murów z materiałów ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-raktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: B.O8.01.00 Ściany z cegły pełnej B.08.01.01. Kominy
wieloprzewodowe cegły pełnej. B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki B.08.03.00. Ściany warstwowe B.08.04.00.
Ścianki działowe
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-mi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-mentacją projektową,
SST i poleceniami InŜyniera.

2.

Materiały.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub je-ziora.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera-jących tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2.. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie
moŜe przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych.
* Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%.
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
* Współczynnik przewodności cieplnej 0.52-0,56 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania
- brak uszkodzeń po badaniu.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości
l,5m na inne cegły nie rozpadła się.
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ:
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł
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2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu
jak dla cegły wg poz. 2.2.2.
Przewiduje się moŜliwość uŜycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentual-nym zakwalifikowaniu
przez InŜyniera.
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50
* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg
* Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%.
* Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3,
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania
- brak uszkodzeń po badaniu.
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
* Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
* Wymiary typ Kl 1 = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
* Masa typ Kl 2,3-2,9 kg
* Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
* Masa typ K2 4,9-6,3 kg
* Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 20%.
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania
- brak uszkodzeń po badaniu.
Nie naleŜy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komórkowego.
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleŜności od cięŜaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem.
2.4. Cegła silikatowa.
Cegły pełne i bloki drąŜone.
Wymiary: 1NF250+-3x120+-2x65+-2
l,5NF250+-3xl20+-2xl04+-2
2NFD 250+-3xl20+-2xl38+-2
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:
- nasiąkliwość 16%
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń
- gęstość - nie więcej niŜ 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drąŜonych.
2.5 Pustak MAX klasa 10
Wymiar 288x188x220
Liczba rzędów szczelin nie mniejsza niŜ 11
odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń
2..6 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
1
:
1,7
:
5
cement:
wapienne hydratyzowane:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
0,3
:
4
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1
:
0,5
:
4,5
cement:
wapienne hydratyzowane:
piasek
1
:
0,3
:
6
1
:
0,3
:
4,5
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy
stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜ-la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w
zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3.

Sprzęt.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport.
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.

Wykonanie robót.
Wymagania ogólne:
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek,
wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe.
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜe-niem w murze polewać
lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej
0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły pełnej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębo-kości 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej
liczby cegieł.
a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł
o grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępią zazębione boczne.
5.2. Mury z cegły dziurawki.
Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły peł-nej. W naroŜnikach,
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przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych na-leŜy stosować normalną cegłę pełną.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warst-wy powinny być
wykonane z cegły pełnej.
5.3. Mury z cegły kratówki.
a) Cegłę kratówkę naleŜy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, sa-monośnych i
osłonowych. MoŜna ją równieŜ stosować do murowania ścian wewnętrznych.
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stoŜka pomiarowego 6-8 cm.
c) Cegły w murze naleŜy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek
pionowy.
Cegły przed ułoŜeniem w murze zaleca się nawilŜać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w
murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.
d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych - 10 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych = 5 mm.
5.4. Ściany warstwowe
5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie
5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej
o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy naleŜy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym (Materiał wg SST B. 15.05.02).
5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać
zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych.
5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze
szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm.
6. Kontrola jakości.
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie:
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej mar-kę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli.
Lp.
1
1.

1

Rodzaj odchyłek
2
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości - na
całej powierzchni

2

Dopuszczalne odchyłki mm
mury spoinowane
mury niespoinowane
3
4
3 10
6
20

3

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

4

19

2.

3.
4.
5.

7.

Odchylenia od pionu na wysokości 1 m - na
wys. kondygnacji - na
całej wysokości
Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu na 1 m długości - na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu na 1 m długości - na całej długości
Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach: do 100 cm
szerokość wysokość ponad 100 cm
szerokość wysokość

36
20

6 10
30

1 15

2 30

1 10

2 20

+6,-3 +
15,-1 +
10,-5 +
15,-10

+6,-3 +
15,-10 +
10,-5 +
15,-10

Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.

Podstawa piatności.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane.
PN-68/B-10020 PN-B-12050:1996 PN-B-12011:1997 PN-EN 197-1:2002
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego uŜytkuSTROP RECTOR
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, dotyczących stropów i schodów.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem stropów i schodów, a więc:
•
Stropy gęstoŜebrowe ceramiczno-Ŝelbetowe RECTOR na belkach z betonu spręŜonego
•
Nadbeton na stropach gr.4 cm z kruszywa lekkiego
•
Zbrojenie (przygotowanie i montaŜ zbrojenia) konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi gładkimi fi do 7 mm
•
Zbrojenie (przygotowanie i montaŜ zbrojenia) konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okragłymi prętami Ŝebrowanymi fi od 8-14 mm
•
Zbrojenie (przygotowanie i montaŜ zbrojenia) konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli prętami
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•
•
•
•

stalowymi okrągłymi prętami Ŝebrowanymi fi 16 mm i większe
Ocieplenie wieńców, nadproŜy płytami styropianowymi gr.10cm
Ocieplenie wieńców, nadproŜy płytami styropianowymi gr.6cm
UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych belek Porotherm 25 grub.8 cm do ścianek
Okładanie (szpałdowanie) belek płytkami z pustaków Porotherm 25, nadproŜa, grubości 8 cm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi w
ST WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST WYMAGANIA OGÓLNE .
2. Materiały
2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o właściwościach :
• nasiąkliwość nie większa niŜ 5 %,
• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4
• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F150
• Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i wymagań do
składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwości jego przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji betonu, jest
podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości robót związanych z realizacją obiektów betonowych.
2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-20
2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonów klasy B-20
2.4 Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń.
2.5 Strop nad piętrem- gęstoŜebrowy firmy RECTOR złoŜony z belek stropowych (beton spręŜony), pustaków betonowych i
warstwy nadbetonu lub rozwiązanie równowaŜne.
NaleŜy przestrzegać zasad montaŜu i układania stropów RECTOR.
2.6. Stal zbrojeniowa wg PN-82 / H - 93215 :
•
Stal zbrojeniowa A-I (St3S) i A-III (34GS) wg. zestawienia stali w projekcie konstrukcyjnym
Nie dopuszcza się uŜycia zamiennego innych stali lub średnic bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.7 Styropian wg. PN-B20130 o właściwościach :
• odmiana FS - samogasnący zawierający środki obniŜające palność
• współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/mK
• chłonność wody 65 %
• paroprzepuszczalność δ = 18-36 mg/(Pa h m)
• odporność na ściskanie 154 kPa
• gęstość pozorna nie mniejsza niŜ 20 kg/m3
3. Sprzęt
Roboty murarskie muszą być wykonane ręcznie. Do wytwarzania zaprawy musi być uŜyty sprzęt umoŜliwiający wagowe
dozowanie składników oraz betoniarka przeciwbieŜna.
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego
sprzętu :
- samochód samowyładowczy
- Ŝuraw budowlany
- rusztowania
- betoniarka
- wyciąg jednomasztowy towarowy
- barakowóz zaplecza socjalnego
- barakowóz magazynowy
4. Transport
- Transport mieszanki betonowej
Mieszankę betonową naleŜy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących : segregacji składników, zmiany składu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych.
- Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniami i
nadmiernym zawilgoceniem.
- Transport cementu
Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementów prefabrykowanych wg. zaleceń producenta
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach cięŜarowych. Elementy naleŜy rozmieszczać, układać na podkładach
drewnianych
5. Składowanie
- Cement ,
Cement naleŜy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłoŜu, pod zadaszeniem,
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.
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- Wapno
Wapno naleŜy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłoŜu, pod zadaszeniem,
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.
- Kruszywa
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
- Składowanie elementów prefabrykowanych wg. zaleceń producenta
6. Wykonanie robót
Warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie podpór stropu oraz ich wypoziomowanie
Wykonanie stropów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta. NaleŜy zapewnić oparcie belek prefabrykowanych na
poduszce betonowej gr. 2cm na pustakach ceramicznych.
Belki i podciągi Ŝelbetowe przenoszące obciąŜenia ze stropów muszą być wykonane wcześniej tak by osiągnąć wytrzymałość przed
obciąŜeniem. Wieńce oraz elementy stropów wylewane na mokro muszą być wykonane razem ze stropami. Wykonanie belek,
wieńców i podciągów Ŝelbetowych wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.
7. Kontrola jakości robót.
7.1 Beton powinien być wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kaŜdej partii kruszywa. Spełnienie
pozostałych warunków wymaganych w stosunku do betonu powinno być podane na ateście mieszanki betonowej, na podstawie
badań laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej naleŜy sprawdzić
konsystencję betonu.
7.2 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały
7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
8. Obmiar robót.
Jednostką obmiaru jest 1m3 betonu, ilość elementów prefabrykowanych . Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych stropów ze ST i Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie zgodności wymiarów, poziomów z Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie grubości nadbetonu
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie :
-ułoŜenie belek i pustaków stropowych
-zbrojenie belek, wieńców i podciągów Ŝelbetowych
9.2. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.
9.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów konstrukcji betonowych i
Ŝelbetowych + 8mm,
- odchylenie, przesunięcie płyty stropowej w pionie + 5 mm,
10. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu.
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej S 01.00.00. i w Dokumentacji Projektowej.
11. Przepisy podstawowe
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montaŜowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm
Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI WYKONAĆ W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-raktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mają-ce na celu wykonanie i
montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:
B.06.01.00. Wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowej. B.06.02.00. Wykonanie i montaŜ stropów drewnianych.
B.06.03.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk. Wykonanie podsufitki z desek
grubości 25 mm struganych jednostronnie, łą-czonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z doku-mentacją projektową,
SST i poleceniami InŜyniera.
2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje się drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje się drewno klasy K33. według następujących
norm państwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekto-wanie.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniŜsza tabela.
Lp.
1
Zginanie
2
Rozciąganie wzdłuŜ włókien
3
Ściskanie wzdłuŜ włókien
4
Ściskanie w poprzek włókien
5
Ścinanie wzdłuŜ włókien
6
Ścinanie w poprzek włókien
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady
Sęki w strefie marginalnej
Sęki na całym przekroju
Skręt włókien
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie
b) czołowe
Zgnilizna
Chodniki owadzie

Klasy drewna
K27
27
0,75
20
7
3
1.5
K33
do 1/4
do 1/4
do 7%
1/3 1/1

K33
33
0,75
24
7
3
1,5
K27
1/4 do 1/2
1/4 do 1/3
do 10%
1/2
1/1

niedopuszczalna
niedopuszczalne
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Szerokość słojów
Oblina

4 mm
6 mm
dopuszczalna na długości dwu krawęc
zajmująca do 1/4 szerokości lub długo
£

Krzywizna podłuŜna
a) płaszczyzn

30 mm - dla grubości do 38 mm
10 mm - dla grubości do 75 mm
b) boków
10 mm - dla szerokości do 75 mm
5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość
6% szerokości
Krzywizna poprzeczna
4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elen Nierówność płaszczyzn płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki pros łe, odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wync
więcej niŜ:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości:
do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3 mm lub do -lmm
- w grubości:
do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
* dla lat o grubości do 50 mm:
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości
* dla łat o grubości powyŜej 50 mm:
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i -2
mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i -2 mm.
2.. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
NaleŜy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
NaleŜy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe
wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
NaleŜy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
NaleŜy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z
łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg
PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działa-niem ognia powinny
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utSEKOspec
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wardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmiesz-czonych w taki sposób
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być
mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed
działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację InŜyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
InŜynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza InŜynier wpisem do dziennika
budowy.
3.

Sprzęt
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi,
, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczn ą wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera.

4.

Transport
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków które
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa

zapewnią

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruga-nych desek lub ze
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych więcej jak
0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi
- w długości elementu do 20 mm
- w odległości między węzłami do 5 mm
- w wysokości do 10 mm
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku
odizolowane jedną warstwą papy.
5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną5.3.2.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.
5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niŜ co 2.5 m.
5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz
zabezpieczone na długości oparcia papą.
5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm.
5.4. Deskowanie połaci dachowych
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5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niŜ 18 cm.
5.4.2. Deski układać stroną do rdzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoź-dziami. Długość
gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości de-sek. Czoła desek powinny stykać się tylko na
krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.
5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody naleŜy wykonać odboje z desek układa-nych na styk.
5.5. Wykonanie podsufitki
5.5.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoź-dziami. Długość
gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.
5.5.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg
punktu 2.2.6.
6.

Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wy-maganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7.

Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 - ilość m3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 - powierzchnia wykonana w m2.

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003
Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996
System oznaczenia części złącznych.
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Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE
POKRYĆ DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU BLACHĄ
OBRÓBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE

1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania iodbioru
pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do
określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko wprzypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami irurami spustowymi oraz elementami
wystającymi ponad dach budynku:
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą cynku (
275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy płaskie:
a)

blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x
2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c)

blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów.
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.
2.2.6. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną.
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm.
2.2.7. Płyty z tworzyw sztucznych:
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

28

− płyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
− płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe.
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie zinstrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.2.8 Blachy gontopodobne z posypką mineralną

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
− Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.
− Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
− ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
moŜliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.
JeŜeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe
przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w
transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia,
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zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
− równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą
kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm
w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
− równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyŜej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych
powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,
− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione
krawędzie zewnętrzne.
5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy
KaŜdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:
− w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1.,
− deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułoŜone stroną dordzeniową ku górze.
KaŜda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa do
21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski naleŜy układać „na
pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niŜ 2 mm. Nie dopuszcza się
w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło
krokwi od 3 do 5 cm.
− papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu gwoździami,
− podkład z papy, o którym mowa powyŜej, naleŜy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy
wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych fragmentach
połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe.
5.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:
− podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek obrzynanych
grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie
mniej niŜ 30 cm,
− odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niŜ 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie więcej niŜ 4
cm przy kryciu blachą cynkową,
− podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, łączonych na wpust lub
przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek na
styk,
− gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu blachą cynkową
lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą –
gwoździe miedziane,
− w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. podkład
powinien być pełny, z desek układanych na styk,
− podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.
5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych
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W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych naleŜy przestrzegać następujące zaleceń:
− łaty naleŜy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,
− pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi
pojedynczego profilu dachówki.
5.5. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych
Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać następujących wymagania:
–

podkład z łat moŜe być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

–

przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

–

rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niŜ 55 cm,

–

przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna wynosić 5 cm; wzdłuŜ
kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. Wysokość deski kalenicowej
powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci dachowych,

–

przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić:
a)

15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm,

b) 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm.
–

wzdłuŜ okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat,

–

łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem,

–

podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.
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5.6. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych
W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych naleŜy przestrzegać
następujących wymagań:
–

przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany do rodzaju
płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zaleŜności od pochylenia połaci dachowych,

–

płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub dźwigarów
dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej,

–

przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty pokrycia dachowego
nie wystawały poza płatwie więcej niŜ:
a)

35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.
–

w przypadku okapu z rynnami, wzdłuŜ okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której przymocuje się
uchwyty (haki) rynnowe,

–

na płatwie mogą być zastosowane:
a)

dźwigary lub rury stalowe,

b) dźwigary Ŝelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt,
c)

brusy drewniane o boku dłuŜszym, ułoŜonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub dźwigara)
dachowego.

–

płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed korozją,

–

podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać wymaganiom pkt.
5.1,

–

rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym powinien wynosić
od 50 cm do 105 cm w zaleŜności od obciąŜenia pokrycia, rodzaju płyt i gramatury włókna szklanego
zastosowanego do wzmocnienia płyt.

5.7. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami
producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
5.7.1.

Pokrycia z blach płaskich

5.7.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich naleŜy stosować się do następujących zaleceń:
–

podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

–

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie
niŜszej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C. Robót nie wolno
wykonywać na oblodzonych podłoŜach,

–

blachy nie naleŜy układać bezpośrednio na podłoŜach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłoŜu zawierającym związki siarki. PodłoŜa te naleŜy
najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i połoŜyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy
szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,

–

wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.

5.7.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną naleŜy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i
pasa okapowego.
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Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 mm do
0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach
mijankowo.
Pas okapowy naleŜy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zaleŜności od
spadku na rąbki leŜące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania Ŝabkami oraz gwoździami
ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu.
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. JeŜeli
górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i
ponownie zagięty.
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny być łączone:
a)

w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm,

b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leŜące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyŜej 20°, lub na
rąbki leŜące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niŜ 20°,
c)

w kalenicy i w naroŜach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i Ŝabek. Rozstaw łapek w rąbkach stojących
nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leŜących rozstaw Ŝabek powinien wynosić nie
więcej niŜ 45 cm.
Rąbki leŜące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki stojące obu
połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być
zagięte i połoŜone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuŜ kalenicy na rąbek stojący.
Zlewnie odwadniające naleŜy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuŜ zlewni. Arkusze
blachy naleŜy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leŜący.
5.7.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej
Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie naleŜy jednak
stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroŜy), lecz na zwoje i zakłady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części.
Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone:
a)

w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm,

b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niŜ 100 mm; dolne brzegi
górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą powierzchnią, lecz
tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny być przylutowane na całej szerokości
do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw języków nie powinien być większy od 46 cm,
c)

w kalenicy i naroŜach – na podwójne rąbki stojące, z zastrzeŜeniem, aby ich nie sklepywać na ostro; arkusze
przykalenicowe o długości mniejszej niŜ 500 mm naleŜy łączyć z pokryciem połaci na zakłady o szerokości
nie mniejszej niŜ 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy
przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 mm, a odstępy między nimi nie powinny
być większe niŜ 180 mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania Ŝabkami w odstępach nie większych niŜ 30 cm. Gwoździe
powinny być ocynkowane, a Ŝabki powinny być wykonane z blachy grubszej niŜ blacha pokrycia.
5.7.1.4. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej
Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla pokrycia blachą ocynkowaną
o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla blach układanych na
ciągłym podłoŜu i zaleceń producenta.
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Złącza prostopadłe do okapu naleŜy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu – na rąbki leŜące.
Gwoździe i Ŝabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane.
5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej
Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych zaczepów grubości
od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego. Zamiast nitowania zaczep moŜe być
przylutowany do spodu blachy falistej.
Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłuŜnych, w ten sposób, aby kaŜdy arkusz
blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu wiatru naleŜy blachę
mocować trzema zaczepami na szerokości blachy.
Arkusze blachy powinny być łączone:
a)

w złączach prostopadłych do okapu – na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane nitami o
średnicy 3 mm w odstępach nie większych niŜ 40 cm – 50 cm; nitowanie powinno być wykonane na
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej blachę dolną,

b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zaleŜności od
nachylenia połaci dachowej.
Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna być pokryta
gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachą kalenicową dopasowaną indywidualnie do profilu
blach.
W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłuŜnego naleŜy stosować kit elastoplastyczny.
5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej)
Krycie blachą trapezową moŜe być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999.
Arkusze blach trapezowych powinny być ułoŜone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na
spodzie.
Zakłady podłuŜne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przewaŜających
wiatrów. Zakład podwójny naleŜy stosować wyjątkowo, w miejscach naraŜonych na spływ dodatkowych ilości wód
opadowych i moŜe on obejmować pas o szerokości nie większej niŜ 3 m.
Uszczelki na stykach podłuŜnych blach trapezowych naleŜy stosować przy pochyleniach mniejszych niŜ 55%.
Szerokość szczelin na zakładach podłuŜnych powinna być minimalna. W przypadku braku moŜliwości spełnienia
tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłuŜnych blachy, zamiast uszczelek naleŜy stosować
kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. JeŜeli nie jest to moŜliwe, naleŜy
wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci
większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu
mniejszym 55% w zakładach poprzecznych naleŜy stosować uszczelki.
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi moŜna mocować tylko
blachą górną.
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niŜ 150 mm w przypadku pochylenia połaci
większego lub równego 55% i nie mniej niŜ 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niŜ 55%.
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych naleŜy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z
nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki naleŜy mocować w kaŜdej
bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe
mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. JeŜeli nie jest wymagane takie
usztywnienie, blachy naleŜy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z
zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy.
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Łącznikami naleŜy mocować kaŜdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu naleŜy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie naleŜy
stosować odwodnienia typu wewnętrznego.
5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć dachowych
stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.
Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane w obrębie
konstrukcji blachy, aby nie było naraŜone na działanie czynników atmosferycznych.
5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłoŜu ciągłym, elementy wykonane zgodnie z
normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów ciętych mogą być odcinane, łączone
na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych granicach właściwości wymienionych w
odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów są określone w projekcie normy EN
988.
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych układanych na
ciągłym podłoŜu wynosi 0,6 mm.
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie:
a)

łączone w wyniku zginania w procesie montaŜu na budowie,

b) łączone bez zginania w procesie montaŜu na budowie.
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć
dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.
W przypadku blachy profilowanej moŜliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być
schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było naraŜone na działanie czynników atmosferycznych.
5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej
Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych powinny być
stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2002.
Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.
Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być schowane w obrębie
konstrukcji blachy, aby nie było naraŜone na działanie czynników atmosferycznych.
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu powinny
być zgodne z normą PN-EN 507:2002.
5.7.5. Inne pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową,
aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłoŜu powinny spełniać wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montaŜu powinny być takie, by niŜsze, płaskie fragmenty wyrobu były
podparte na ciągłej konstrukcji.
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłoŜu, powinny spełniać wymagania normy
PN-EN 505:2002.
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłoŜu, moŜna wykonywać na rąbek
stojący.
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Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową,
organiczną, układane na ciągłym podłoŜu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Warunki montaŜu powinny być takie, aby niŜsze, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłoŜu, powinny spełniać
wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłoŜu, moŜna wykonywać na rąbek
stojący i na zwoje.
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachówkowym.
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny
spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:
2002.
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład lub na
rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było naraŜone na działanie
czynników atmosferycznych.
W przypadku montaŜu profili dachówkowych naleŜy przestrzegać następujących zasad:
–

blachy przycina się za pomocą noŜyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub
noŜyc do blach. Nie wolno do cięcia uŜywać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas
cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych,

–

po cięciu i wierceniu naleŜy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni
blach,

–

blachodachówki naleŜy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych lub
metalowych. Wkręty naleŜy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić
przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej.
Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali,
w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w kaŜdej fali oraz w kaŜdym szeregu dachówek na
bocznej nakładającej się krawędzi,

–

przed montaŜem blach dachówkowych naleŜy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie
przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi być ułoŜony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza.
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montaŜu. Po
zamocowaniu deski moŜna kilka pierwszych arkuszy ułoŜyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego
sposobu ułoŜenia,

–

pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie
przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,

–

niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu
uniemoŜliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30°
zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuŜ całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyŜej 30° moŜna pozostawić bez
uszczelek, zaginając do góry dolne części fal,

–

wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montaŜu naleŜy zamalować farbą zaprawową.
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5.7.6. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych
Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.6.
Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach producenta i innych
dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych.
Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie.
Z uwagi na to, Ŝe rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niŜ odkształcalność
materiałów stanowiących podkład, płyty naleŜy mocować do podkładu w sposób umoŜliwiający swobodę wydłuŜania
się ich w stosunku do podkładu. Średnice otworów na wkręty lub haki mocujące płyty powinny być od 2 mm do 4
mm większe od średnicy tych łączników. Pod główki wkrętów lub nakrętek haków naleŜy stosować podkładki
metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.
Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na płyty na szerokość
co najmniej jednej fali.
Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach łat lub płatwi.

5.8. Obróbki blacharskie
5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna
wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na
oblodzonych podłoŜach.
5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym.
5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być wyrobione koryta
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt o przekroju prostokątnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian budynków wyŜszych w odległości
mniejszej niŜ 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m.
5.9.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym
podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia
kołnierza wpustu.
5.9.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementów ponaddachowych.
5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na
wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną
niedroŜności rur spustowych.
5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.
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5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a)

wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c)

mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm,

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a)

wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40
mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c)

mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość
kielicha.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania zwymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2.

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3.

Kontrola wykonania pokryć

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a)

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

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.
6.3.2.

Pokrycia z blachy
a)

Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

b)

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

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Jednostką obmiarową robót jest:

– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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7.2.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2.

Odbiór podkładu

8.1.1. Badania podkładu naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie
powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do
spadku.
8.3.

Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a)

podkładu,

b) jakości zastosowanych materiałów,
c)

dokładności wykonania pokrycia,

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a)

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
c)

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program
utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia iobróbek blacharskich i
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.
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W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę
pokrycia,
– w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i
ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4.

Odbiór pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii
prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Ŝabek i łapek.
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
8.5.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być
montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych.
8.6.

Zakończenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Pokrycie dachu blachą

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
– oczyszczenie podkładu,
–

pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i Ŝabek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy,
naroŜników łącznie z pokitowaniem lub

–

(pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem płyt i
obróbek na Ŝądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i
obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego.
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9.2.

Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3.

Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłoŜu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej
układanych na ciągłym podłoŜu.

PN-EN 505:2002

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali
układanych na ciągłym podłoŜu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
PN-EN 502:2002

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze
stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu.

PN-EN 507:2002

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999

Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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10.2.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie iizolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

Kod CPV 45430000
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN
UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH
NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania orazodbioru
robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach I LO

1.2. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną
okładanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny
podłoŜy, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych
lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:
− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),
− projekt wykonawczy (jeŜeli taka potrzeba występuje),
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
− dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994
r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),
− protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań
kontrolnych,
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− dokumentacja powykonawcza.
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzględniać:
− materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,
− lokalizację i warunki uŜytkowania,
− rodzaj i stan podłoŜy pod wykładziny i okładziny.
W projekcie powinny być zawarte:
–

wymagania dla podłoŜa, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do
napraw,

–

specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

–

sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia,

–

kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,

–

wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,

–

zasady konserwacji wykładziny i okładziny.

Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14
ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyŜej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych
powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B I.
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– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. Grupa B IIa.
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%. Grupa B
IIb.
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek
dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
–

listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

–

środki ochrony płytek i spoin,

–

środki do usuwania zanieczyszczeń,

–

środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań
laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna.

3.

SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
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– wkładki (krzyŜyki) dystansowe.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się
uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć
przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest
przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt
5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
–

wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podłóg,

–

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

–

wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5ºC i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4) Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wykładziny
5.3.1. PodłoŜa pod wykładziny
PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłoŜem – 25 mm
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– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na całej
długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a
maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych
róŜnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości
spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w
projektowej.

powinny być
oraz w styku
i kierunkach
dokumentacji

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem
polipropylenowym.
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi,
powoduje jednak oszczędność kleju.
5.3.2. Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały,
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania
płytek.
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ połowa płytki.
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub
składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek:
–

50 x 50 mm

–

3 mm

–

100 x 100 mm

–

4 mm

–

150 x 150 mm

–

6 mm
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–

200 x 200 mm

–

6 mm

–

250 x 250 mm

–

8 mm

–

300 x 300 mm

–

10 mm

–

400 x 400 mm

–

12 mm.

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie
wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i
wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając
pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje
się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki.
MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
–

do 100 mm

– około 2 mm

–

od 100 do 200 mm – około 3 mm

–

od 200 do 600 mm – około 4 mm

–

powyŜej 600 mm

– około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć
wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny czas
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni
wykładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i
ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez
przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska
wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe płytki.

5.4. Wykonanie okładzin
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5.4.1.

PodłoŜa pod okładzinę

PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
–

ściany betonowe

–

otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

–

płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoŜa.

PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia
nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami
naprawczymi.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych moŜe być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na
ostro marki M4-M7.
W przypadku podłóŜ nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania:
–
–

powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną
o długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na długości łaty,

–

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości kondygnacji,

–

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłoŜach
pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki niŜszej niŜ M4.
5.4.2.

Wykonanie okładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały,
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania
płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub
składa się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do
usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zaleŜy od
rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłoŜona równomiernie i
pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni płytki.
Zalecane wielkości zębów pacy w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
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Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie
okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek
wynosi około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe powinna
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy zacząć od przyklejenia drugiej całej
płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej po
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.
Zalecane szerokości spoin w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki
dystansowe.
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co moŜliwe jest klejenie nie
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) naleŜy uŜywać
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu
wodą.
Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny czas powinien
być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny
pocą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzaleŜniony od rodzaju
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogą być takŜe płytki.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały,
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa.
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji
projektowej.
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 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
-metrową łatę,

–

sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary
równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm

–

sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując
pomiarów szerokości i prostoliniowości

–

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
−

zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

−

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

−

prawidłowości przygotowania podłoŜy,

−

jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

−

prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
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−

sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzać wizualnie i
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

−

sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w
róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia naleŜy mierzyć z
dokładności do 1 mm,

−

sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ 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 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm

−

grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość
określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i
wykonawcy.

6.5.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
−

cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla
których róŜnorodność barw jest zamierzona),

−

cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

−
−
−
−

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie
powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na
całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek
gatunku drugiego i trzeciego,

−

szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

−

listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
−

cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla
których róŜnorodność barw jest zamierzona),

−

cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

−
−
−

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na
długości 2 m,
odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
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spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

−
−

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na
długości całej okładziny,
elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

−

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.

Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w
świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów
i innych elementów większe od 0,25 m2.
W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu
faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

ODBIÓR ROBÓT

8.
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór
podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań
naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóŜ i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt.
5.4. dla okładzin.
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo tj.
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej
wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy
zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 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.
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką
formę przewiduje.

8.4.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:
−

projekt budowlany,

−

projekty wykonawcze

−

dokumentację powykonawczą,

−

szczegółowe specyfikacje techniczne,

−

dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

−

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

−

protokóły odbioru podłoŜe,

−

protokóły odbiorów częściowych,

−

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

−

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
−

jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

−

jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

−

w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe 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 wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia,
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stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

−

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą.

8.5.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w
wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe moŜe być
dokonana według następujących sposobów:
− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
− rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
−
−

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót
z kosztami zakupu,

−

wartość pracy sprzętu z narzutami,

−

koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

−

podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
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Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych
wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001

Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994

Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.

PN-EN 159:1996

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B
III.

PN-EN 176:1996

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa
B II a.

PN-EN 178:1998

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa B II b.

PN-EN 121:1997

Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998

Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz.
1.

PN-EN 186-2:1998

Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz.
2.

PN-EN 187-1:1998

Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b.
Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998

Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b.
Cz. 2.

PN-EN 188:1998

Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej,
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru
współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek
nieszkliwionych.
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek
szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek
szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw.
PN-EN 101:1994

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002

Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002

Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na
bazie Ŝywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U)

Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U)

Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i
ściskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U)

Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)

Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

PN-63/B-10145

Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
−
−
−

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek
ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.

−

Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.

−

Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.

−

Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.

−

Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.
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Kod CPV 45420000-7
ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI
BUDOWLANEJ

MONTAś STOLARKI DRZWIOWEJ i OKIENNEJ
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1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-raktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-jące na celu wykonanie
montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej . W skład tych robót wchodzi: B. 13.01.00. Drzwi i bramy B. 13.02.00.
Okna
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-mentacją projektową,
SST i poleceniami InŜyniera.
2.

Materiały.
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malar-skimi.
2.1. Drewno.
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabryka-ty tarte odpowiadające
normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niŜ podano
poniŜej.

S t o l a r k a b u d o w l a n a o k i e n n a d r e w n i a n a . Szyby zespolone , niskoemisyjne o współczynniku
przenikania U= 1,1 W/m *K. Okucia uchylno - rozwieralne.
RóŜnice wymiarów w mm
wymiary zewn. ościeŜnicy
powyŜej 1m
róŜnica długości przeciwległych elementów do 1 m
ościeŜnicy mierzona w świetle
powyŜej Im
skrzydło we wrębie
szerokość do 1 m
powyŜej 1m
wysokość powyŜej 1m
róŜnica długości przekątnych do 1 m
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m
powyŜej 2 m
przekroje szerokość do 50 m
powyŜej 50 mm
elementy grubości do 40 mm
powyŜej 40 mm
grubość skrzydła

okien

drzwi
5

5
5

5

1

2
2
1

2
2
2

2
3
3
1

3
3

2
-

1
-

-

2
1

2.2. Okucia budowlane.
2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku bra-ku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty-korozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową,
chromianową przeciwrdzewną.
23. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy impregnować:
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- elementy drzwi,
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic.
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowa-nia środków ochrony
drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6.
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych
dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowe-go Zakładu Higieny.
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnę-trznych elementów
stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie naleŜy
stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich.
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środ-ka uŜytego do
gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować:
- do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg.
BN-71/6113-46
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego
stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg.
BN-76/6115-38.
2.6_Szkło
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 2.7_Kity.
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997
2.8_Składowanie elementów
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiew-nych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od I
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
'
2.9.Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta
3.

4.

Sprzęt.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
InŜyniera.

'

Transport.
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą statecz-ności. Sposób składowania wg punktu
2.8.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeŜy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego
ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościŜa
lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej.
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Wymiary zewnętrzne (cm)
wysokość

Liczba punktów
zamocowań

szerokość

do 150

PowyŜej 150

Rozmieszczenie punktów zamocowań
W nadproŜu i
progu

Na stojaka

do 150

4

nie mocuje się

po 2

150-200

6

po 2

po 2

PowyŜej 200

8

po 3

po 2

do 150

6

nie mocuje się

po 3

150-200

8

po 1

po 3

PowyŜej 200

10

po 2

po 3

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
'
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące
osadzić w ościeŜach.
* Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
* Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wyso-kości okna, nie więcej niŜ 3 mm.
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m.
* Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnie-nie szczeliny między ościeŜem a
ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczo-nym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się
uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
* Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć.
* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
* Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót muro-wych wg SST B.08.00.00.
* OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜ-nice naleŜy zabezpieczyć przed
korozją biologiczną od strony muru.
* Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopusz-czonym do tego celu
świadectwem ITB.
* Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
* Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu.
 Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Miejsca luzów

Wartość luzów
okien

drzwi

Luzy między skrzydłami

+2

+2

Między skrzydłami a
ościeŜnicą

-1

-1

5.3 Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
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6. Kontrola jakości.
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki lej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2._ Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do
B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7.

Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic.

8.

Odbiór robót.
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanika-jących.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnio-ne w punkcie 5.

9.

Podstawa płatności.
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-ciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane.
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2OO2
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkło płaskie walcowane.
Okucia budowlane. Podział.
Kit budowlany trwale plastyczny.
Pokosty sztuczne i syntetyczne.
Pokost lniany.
Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla
budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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Kod 45410000 – TYNKOWANIE
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod 45411000
WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

1.1. Zakres robót objętych ST
–

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

–

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

–
–

Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
p. 3.3.2.

1.2. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
–

roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

–

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

–

wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

–

procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

–

ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne”

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować
wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczególności:

2.4.1.
–
–

nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2.

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty odmiany 2.

2.4.3.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
•

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe”.

•

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

•

Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

•

Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

•

Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997
„Cementy powszechnego uŜytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem
ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.

•

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy
dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
następującego sprzętu:
–

mieszarki do zapraw,

–

agregatu tynkarskiego,

–

betoniarki wolnospadowej,

–

pompy do zapraw,

–

przenośnych zbiorników na wodę.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne”

4.2. Transport materiałów
–

–
–

5.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
–

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 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 naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniŜej 0°C.

–

W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych
temperatur”.

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

66

–

Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.

–

W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu
1 tygodnia, zwilŜane wodą.

5.3. Przygotowanie podłoŜa
5.3.1.

PodłoŜa 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 naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm.

–

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając
je lampą benzynową.

–

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
5.4.1.

Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.
1.

5.4.2.

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3.

Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być
zgodne z normą PN-70/B-10100.

5.4.4.

Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy.

5.4.5.

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.

5.4.6.

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy
wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.4.7.

Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8.

Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŜonych na
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:
1:2.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót
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6.3.1.

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”.

6.3.2.

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1.

7.

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3
. i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

–

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

–

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

–

prawidłowości przygotowania podłoŜy,

–

mrozoodporności tynków zewnętrznych,

–

przyczepności tynków do podłoŜa,

–

grubości tynku,

–

wyglądu powierzchni tynku,

–

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

–

wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości
mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów
oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych
na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
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8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i
umyć wodą.

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
–

tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

–

jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do
niŜszej kategorii,

–

w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.

8.4. Odbiór tynków
8.4.1.

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją projektową.

8.4.2.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą
być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
–
–

pionowego – nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego – nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

8.4.3.

Niedopuszczalne są następujące wady:

–

wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z
podłoŜa, pilśni itp.,

–

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoŜa.

8.4.4.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

–

ocenę wyników badań,

–

wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,

–

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która
obejmuje:
–

przygotowanie stanowiska roboczego,

–

przygotowanie zaprawy,

–

dostarczenie materiałów i sprzętu,

–

obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

69

–

ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,

–

przygotowanie podłoŜa,

–

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

–

osiatkowanie bruzd,

–

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

–

wykonanie tynków,

–

reperacja tynków po dziurach i hakach,

–

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

–

likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku.
PN-ISO-9000

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”,
wydanie ITB – 2003 rok.
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Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
1.1. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:
–

wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),

–

zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych),

obiektów budowlanych nie naraŜonych na agresję chemiczną.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów
oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni
obiektów oraz ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów
budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.2. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy:
PodłoŜe malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na podłoŜu,
decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu –
barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną
po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych – zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie
Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie
Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.),
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych;
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produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót malarskich
Dokumentację robót malarskich stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem 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), dla
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 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-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:
– wymagania dla podłoŜy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do
napraw,
– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
– sposoby wykonania powłok malarskich,
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,
– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,
– warunki uŜytkowania powłok malarskich.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
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Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym
przez Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny
wyrób budowlany”,
– termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:
− Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe,
− Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą,
− mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą,
− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
• lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać
wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów moŜna stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:
− rozpuszczalnikowych Ŝywicznych innych niŜ olejne i ftalowe,
− mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,
− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,
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które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,
• farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
technicznych,
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać
wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować 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 moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3.

SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
– agregaty malarskie ze spręŜarkami,
– drabiny i rusztowania.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7,

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.
W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W
przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku
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urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się
uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe,
• ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została
wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie moŜna wykonywać po:
• wykonaniu tzw. białego montaŜu,
• ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny być uzupełnione.
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz
resztek starej powłoki malarskiej.
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka
malarska, nie moŜe być większa od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych do malowania
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Lp.

Rodzaj farby

Największa
wilgotność podłoŜa,
w % masy

1

Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą

4

2

Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych

3

3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

4

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.

5.3.2.

Beton

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne elementy
metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoŜa betonowego, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska,
nie moŜe przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.3.3.

Tynki zwykłe

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu
po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą.
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych
w tablicy 1.
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4.

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

5.3.5.

PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niŜ
12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona
i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny
być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.

5.3.6.

PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny
być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7.

PodłoŜa z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 4% oraz powierzchnię
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie
powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4.

Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
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Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),
– w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniŜej 0°C,
– w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura podłoŜa nie przewyŜszyła
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo pomalowane
(nie wyschnięte) naleŜy osłonić.
Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej
niŜ 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od otwartych
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i
osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
• krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2,
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
• zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.
5.5.

Wymagania dotyczące powłok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla,
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e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz farb na
spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoŜa.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowań, o powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych wodorozcieńczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoŜa,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

78

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoŜy pod malowanie
Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących terminach:
• dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
• dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie
z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność
muru,
• podłoŜy betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw
i uzupełnień, wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych,
• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem
wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie
elementów metalowych, wilgotność tynku,
• podłoŜy z drewna – wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
• elementów metalowych – czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym
lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez przetarcie powierzchni
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki.
Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości naleŜy
pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich,
– terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i
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konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• koŜuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ślady pleśni,
• zbrylenie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.

6.7.

Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją
projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania powłok malarskich.

6.8.

Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoŜy,
– jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania.
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

80

• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości
około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą
lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie,
jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki;
przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie,
• na podłoŜach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za
odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni kaŜdego z nich do 0,5 m2.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów aŜurowych, grzejników i rur
naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Lp.

Stosunek rzutu powierzchni ozdób
do całej powierzchni ściany lub sufitu

Współczynnik

a

b

c

01

do 10%

1,10

02

do 20%

1,20

03

do 40%

1,40
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04

2,00

ponad 40%

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeŜnicami wraz z ćwierćwałkami)
oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów (ościeŜy), stosując do
uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
Lp.

Nazwa elementu

Współczynnik

a

b

c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i
ościeŜnicami (łącznie z ćwierćwałkami)
01

– bez szczeblin

1,30

02

– ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,05 m2

2,30

03

– ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,10 m2

1,90

04

– ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,20 m2

1,70

05

– ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby ponad 0,20 m2

1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami
06

– bez szczeblin

1,90

07

– ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,05 m2

4,00

08

– ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,10 m2

3,20

09

– ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,20 m2

2,75

10

– ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby ponad 0,20 m2

2,30

Drzwi z ościeŜnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami
11

– pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2

a

b

2,10

c

12

– pełnymi z obramowaniem gładkim

2,50

13

– pełnymi z obramowaniem profilowanym

3,00

14

– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do
0,1 m2 kaŜdej szyby

2,50

15

– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 kaŜdej
szyby

2,10

16

– całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości
do 30 cm

1,70

Malowanie opasek i wyłogów ościeŜy oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu.
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Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów aŜurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach
kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne Ŝeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta,
opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których naleŜy przyjmować potrójną
powierzchnię opisanego prostokąta).
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych
średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.

7.2.

W SST moŜna ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

W szczególności moŜna przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe
dla robót malarskich np. zasady wymienione w załoŜeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14
KNNR 2.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór
podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań
naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3.
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W takim przypadku naleŜy
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoŜy) oraz materiałów
naleŜy 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, jeŜeli 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 przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć 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 ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

−

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów
budowlanych,

−

protokoły odbioru podłoŜy,

−

protokoły odbiorów częściowych,

−

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

−

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokonać oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki malarskiej
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe 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 robót malarskich 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 powłok malarskich po uŜytkowaniu 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 powłok malarskich,
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez
zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na
wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,
– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
– przygotowanie podłoŜy,
– próby kolorów,
– demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,
– wykonanie prac malarskich,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementów nie przeznaczonych do malowania,
– likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do
wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montaŜu,
demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 5 m, naleŜy ustalić w
postanowieniach pkt. 9 SST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
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PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102

Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998

Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998

Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997

Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002

Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81901:2002

Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

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.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa
1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4:
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
ŚCIAN BUDYNKÓW
(Kod CPV 45450000-6)

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów
ociepleniowych , wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków
nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoŜy i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.2. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z
następujących składników:
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
– materiału do izolacji cieplnej,
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
– warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoŜa.
Systemy BSO moŜna podzielić ze względu na:
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian gr 8 cm
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy akrylowy,
– stopień rozprzestrzeniania
rozprzestrzeniające.

ognia

–

nierozprzestrzeniające,

słabo

rozprzestrzeniające,

silnie

PodłoŜe – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. MoŜe być w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.

– materiał nanoszony na podłoŜe lub › warstwę zbrojoną, celem
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO

Środek gruntujący

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry
termoizolacyjne.

– materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoŜa.
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoŜa, na

Zaprawa (masa) klejąca

przykład kołki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne
systemu.
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Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równieŜ systemowi fakturę i
barwę.
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki naroŜne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – słuŜą do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i ukształtowania jego powierzchni.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.4. Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 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-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn.
zmianami),
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania
wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe naleŜy wykonywać na podstawie przedmiarów robót

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

pozyskiwania

i

składowania

podano

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
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uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych róŜnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych
bezspoinowych systemów ociepleń. NaleŜy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji
technicznej.

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła
wodnego) stosowany, zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, do jego przygotowania przed klejeniem płyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoŜa, zróŜnicowany zaleŜnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna
mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa
klejąca stosowana jest takŜe do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stoŜek
pomiarowy): 10 ±1 cm.
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyŜej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane są, zaleŜnie od rodzaju podłoŜa, wysokości budynku i połoŜenia na ścianie –
metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste
lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych
produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych
płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,
– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niŜszą w porównaniu ze styropianem
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze
styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,
– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian
budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyŜej 25 m ponad poziomem terenu.
Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w kaŜdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny
lamelowej mogą być, zaleŜnie od właściwości podłoŜa, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z
wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162,
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Łączniki mechaniczne:
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. WyposaŜone są w
talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krąŜki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków
termicznych,
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do mocowania płyt
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (takŜe włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę
zbrojoną.

2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo moŜliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami
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producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. ZaleŜnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w róŜnych
grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, Ŝłobiony),
– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,
– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem Ŝywicy
akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. ZaleŜnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w róŜnych
grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,
– masy silikonowe – oparte na bazie Ŝywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi.
Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.

2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, słuŜące do systemowego ukształtowania
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych,
– naroŜniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (naroŜników budynków, ościeŜy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słuŜące do wykonywania styków BSO z
innymi materiałami (np. ościeŜnicami),
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, słuŜące do kształtowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
– taśmy uszczelniające – rozpręŜne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeŜnicami, obróbkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji
termicznej,
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i
malowane,
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montaŜu z BSO.
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyŜej elementów.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi
im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych –
ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
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Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i
transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,
– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 –
7, pkt. 3
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego,
stosowanych do robót elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duŜe pojemniki (silosy,
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie,
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty,
pistolety natryskowe), takŜe w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów
(zagłębianie talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych),
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład BSO naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków
transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić sprzętem
mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w
czasie transportu naleŜy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały wyściółkowe,
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO naleŜy:
– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montaŜu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede wszystkim tynki wewnętrzne
i jastrychy,
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego czystości,
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyŜowych nacięć i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartości i nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilŜania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub
spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zaleŜne są od rodzaju podłoŜa (konstrukcje
murowe, Ŝelbetowe monolityczne, Ŝelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegółowej naleŜy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoŜa występującego na
docieplanym obiekcie).
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwić uzyskanie wyników,
miarodajnych dla całej powierzchni podłoŜa na obiekcie.
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Kontroli wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. Dotyczy to przede wszystkim podłoŜy
istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości
dotyczących wytrzymałości naleŜy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia
badawczego (testera, zrywarki). MoŜna takŜe wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoŜa próbek
materiału izolacyjnego.
Szczególnej uwagi wymagają podłoŜa (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny)
zakotwień warstwy zewnętrznej,

5.4. Przygotowanie podłoŜa
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych:
– oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa,
– usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia,
– w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (róŜne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości
powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych
warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, sil nego
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i
wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umoŜliwiające wykonywanie prac w warunkach
podwyŜszonej wilgotności powietrza i obniŜonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te
szczególne warunki danego systemu docieplenia naleŜy uwzględnić w specyfikacji technicznej
szczegółowej.

5.5.1. Gruntowanie podłoŜa
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść środek gruntujący
na całą jego powierzchnię.

5.5.2. MontaŜ płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuŜ niej
listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować takŜe
profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za
pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości podłoŜa, w
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną
na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej naleŜy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej
powierzchni. Nie naleŜy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie płyt i
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą.
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 godziny po zakończeniu klejenia,
naleŜy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami
rozporowymi). Długość łączników zaleŜna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa.
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów
umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji
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W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i ościeŜy,
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej,
naroŜników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i wtopić
w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię
warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.

5.5.6. MontaŜ elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niŜ po
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleŜnie od wymagań systemowych)
nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST naleŜy
te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zaleŜny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zaleŜnie od wymagań
projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie napręŜeń termicznych na
elewacjach południowych i zachodnich naleŜy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku
odbicia rozproszonego poniŜej 30.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa.

6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta,
potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podłoŜa
Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.

6.3. Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola
robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoŜa – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania
warstwy gruntującej), równości powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montaŜu profili cokołowych, przyklejenia płyt na
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt,
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych,
połoŜenia talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),
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6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi,
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości
większej niŜ 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
– malowania – pod względem jednolitości i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań,
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoŜa,
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów
czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe przygotowane
podłoŜa nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2
niniejszej ST.
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

6.4.2. Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące
warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takŜe „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, naleŜy stosować
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących
granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od
płaszczyzny i
odchylenie krawędzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni
i krawędzi od kierunku
pionowego

poziomego
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III

nie większe niŜ 3 mm
i w liczbie nie większej
niŜ 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m

nie większe niŜ 2
mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niŜ 4 mm
w
pomieszczeniac
h do 3,5 m
wysokości oraz
nie więcej niŜ 6
mm w
pomieszczeniac
h powyŜej 3,5 m
wysokości

nie większe niŜ 3 nie większe niŜ
mm na 1 m i
3 mm na 1 m
ogółem nie
więcej niŜ 6 mm
na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki
itp.)

Obowiązują takŜe wymagania:
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny
być większe niŜ 7 mm,
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być
większe niŜ 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych
wypukłości i wklęsłości, moŜliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do
górnej krawędzi warstwy ocieplanej.
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2,
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeŜy, obliczoną w metrach
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeŜy mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z
grubością ocieplenia.

8.

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych naleŜy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podłoŜa, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. NaleŜy przeprowadzić
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową
specyfikacją techniczną) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli 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 przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć 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 ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i
wyrobów budowlanych,

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W
takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

− jeŜeli to moŜliwe, naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i
przedstawić je ponownie do odbioru,

− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności
ocieplenia, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe 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 ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru
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końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uŜytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem
zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe
uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– ocenę i przygotowanie podłoŜa,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych,
krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
– gruntowanie podłoŜa,
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili mocujących,
wypełnienie ewentualnych nieszczelności,
– szlifowanie powierzchni płyt,
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zaleŜnie od systemu i projektu robót
ociepleniowych,
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów
dekoracyjnych (profili),
– wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew naroŜnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docięciem połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem
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przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,
– wyznaczenie przebiegu i montaŜ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w
naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – tynki,
okładziny, ewent. malowanie,
– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczeń,
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie
z zaleceniami producenta,
– likwidację stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób
rozliczenia kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na
wysokości powyŜej 4 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną
mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Ŝelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
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PN-70/B-10026
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na budowie. 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-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda
obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn.
zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156
z dnia 12 maja 2004 r.).
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych
zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa
2004 r.
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa
2002 r.
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
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– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŜenia przepisów
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

101

MODERNIZACJA KOTŁOWNI Z WĘGLOWEJ NA OLEJOWĄ
1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie modernizacji kotłowni z węglowej na olejową
1.2.

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej kotłowni. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z
wykonaniem niŜej wymienionych robót. Zakres i ilość robót określa część projektowa wraz z kosztorysem
ofertowym.
Zakres zamówienia obejmuje:
a/ Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe:
- demontaŜ - (odłączenie od instalacji ) istniejących kotłów c.o. w kotłowni szt.3 i złoŜenie ich na
wyznaczonym miejscu,
- demontaŜ istniejącego naczynia wzbiorczego i pojemnościowego podgrzewacza wody,
- demontaŜ rurociągów z izolacją,
- demontaŜ pomp obiegowych, demontaŜ istniejącej armatury odcinająco-sterującej,
- demontaŜ istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w kotłowni,
- demontaŜ istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej w przebudowywanej kotłowni,
b/ Roboty ogólnobudowlane:
- wykończenie posadzki
- zamontowanie nowych drzwi do kotłowni EI30 i do magazynu oleju EI60,
- zamontowanie nowych drzwi zewnętrznych do kotłowni,
- wykonanie nowych tynków, licowanie ścian płytkami ceramicznymi - ekran i roboty malarskie w
kotłowni i w magazynie oleju, w ilości podanej w przedmiarach robót.
c/ Budowę technologii kotłowni, w tym:
- roboty montaŜowe kotła c.o. z palnikiem olejowym, montaŜ podgrzewacza c.w.u., stacji
uzdatniania wody, rurociągów, armatury i pozostałych ujętych w dokumentacji projektowej
urządzeń technologicznych,
- montaŜ wkładu kominowego dn=180mm
- wentylacja pomieszczeń, montaŜ kanału nawiewnego,
d/ Instalację paliwową:
- montaŜ zbiorników oleju z dwupłaszczowych DWT 1500 dm3 x2
- montaŜ instalacji do napełniania zbiorników olejem, montaŜ instalacji odpowietrzającej i montaŜ
wewnętrznej instalacji do zasilania palnika kotła c.o.
e/ Instalację wod.-kan., a w tym:
- montaŜ zlewu z doprowadzeniem wody i podejściem kanalizacyjnym,
- montaŜ kratek ściekowych z przyłączeniem do instalacji,
g/ Wymiana grzejników Ŝeliwnych model TA-1 na grzejniki panelowe zgodnie z dokumentacją
techniczną wraz z zaworami regulacyjnymi
1.3.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych
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Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ofert naleŜą oprócz wymienionych w pkt. 1.3. :
- wszystkie roboty przygotowawcze, w tym: rozbiórkowe, prace porządkowe, wywóz i koszty
składowania gruzu,
- koszty związane z ochroną środowiska i usuwaniem zanieczyszczeń wynikających z
prowadzenia robót przez Wykonawcę,
- koszty związane z odbiorami robót,
- działania ochronne zgodnie z przepisami BHP i p.poŜ.,
- koszty związane z ochroną robót, materiałów i urządzeń uŜywanych od daty rozpoczęcia robót
do daty odbioru końcowego,
- koszty wymaganych prób i badań,
- koszty dokumentacji powykonawczej,
- koszty opracowania schematów technologicznych i instrukcji obsługi kotłowni.
1.4.

Informacje o terenie budowy, organizacji robót, bezpieczeństwie pracy, zabezpieczeniu
terenu robót.

W pomieszczeniu w którym zainstalowany zostanie nowy kocioł c.o. znajdują się obecnie trzy kotły
wodne.
Planowana modernizacja ma na celu zastąpienie dotychczasowych kotłów węglowych jednym kotłem o
mocy 100 kW z palnikiem olejowym.
Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń oraz
zabezpieczenie prowadzonych robót materiałów i urządzeń do chwili odbioru końcowego.
Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Do kierowania robotami wykonawca wyznaczy Kierownika budowy posiadającego wymagane
uprawnienia.
Zamawiający posiada pozwolenie na budowę wydane dla powyŜszego zadania.
1.5. Ogólne wymagania
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w Polskich
Normach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom
II instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988 oraz „WTWiO Kotłowni Na Paliwa
Gazowe i Olejowe".
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku braku
moŜliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej.

2.

MATERIAŁY

Do wykonania modernizowanej kotłowni mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.
Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej
spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy
tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniŜyły właściwości
fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz,
bez wŜerów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca zobowiązany jest zbierania dokumentacji dostaw w
postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart
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gwarancyjnych, rysunków montaŜowych, itp. Na Ŝądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed
wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Sprawdzenia materiałów przeznaczonych do wbudowania, naleŜy dokonywać przed ich wbudowaniem.
Późniejsze sprawdzenie moŜe się wiązać z rozbiórką części instalacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Typ i wielkość
sprzętu powinien być dostosowany do typu materiału.

4.
4.1.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Rury

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek
naleŜy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2.

Kocioł i podgrzewacz c.w.u.

Transport samochodem w fabrycznym opakowaniu.
4.3.

Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.4.

Izolacja termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z
PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
5.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.

Roboty demontaŜowe w kotłowni.

Zainstalowane urządzenia naleŜy zdemontować i przekazać Inwestorowi oraz część ponownie
zamontować.
DemontaŜowi podlegają: kotły c.o. szt.3, podgrzewacz c.w., naczynie wzbiorcze, pompy c.o. i c.w.,
rurociągi, armatura, .
Urządzenia niewielkie gabarytowo jak armatura naleŜy odciąć w całości i usuwać w miejsce wskazane
przez inwestora..
Ostateczna decyzja co do odzysku materiału i urządzeń oraz sposobu demontaŜu pozostaje w gestii
inwestora, co naleŜy uzgodnić przed demontaŜem.
5.2.

MontaŜ urządzeń

Rozmieszczenie urządzeń zgodnie z projektem budowlanym. Dopuszcza się korektę rozmieszczenia
zaprojektowanych urządzeń jeŜeli wiąŜe się to z optymalizacją rozwiązań lub likwidacją kolizji. Zmiany
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winny uzyskać akceptację Zamawiającego lub ustanowionego przez niego Inspektora Nadzoru. Urządzenia
winny zostać ustawione w połoŜeniu wymaganym przez DTR producentów urządzeń.
Urządzenia wymagające okresowej konserwacji i regulacji powinny być montowane z uwzględnieniem
łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie.
5.2.1.

MontaŜ kotła i podgrzewacza c.w.u.

Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna spełniać wymagania producenta dla swobodnego
dostępu dla palników, oczyszczenia kotła i czynności serwisowych. Odległość tyłu kotła od ściany,
szerokość głównego przejścia za kocioł powinna być zgodna z fabryczną dokumentacją montaŜową kotła.
Podgrzewacz naleŜy zamontować w taki sposób , by w przypadku awarii moŜliwa była jego wymiana bez
konieczności demontaŜu innych urządzeń. NaleŜy zachować minimalne odległości od ścian i pozostałych
urządzeń kotłowni zgodnie z wymaganiami.
5.2.2.

MontaŜ komina

Projektowany komin stanowi wkład z blachy stalowej nierdzewnej. Komin składa sie z elementów
łączonych na kielichy. Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy na dachu budynku wykonać wokół
komina murowanego, rusztowanie drewniane. MontaŜ elementów komina wykonywać z rusztowania w
kierunku od góry do dołu. PoniewaŜ otwór komina murowanego wynosi 55x55cm i jest większy od
wkładu ze stali nierdzewnej fi 180mm, dla ustabilizowania wkładu w kominie murowanym naleŜy wzdłuŜ
boku komina stosować dystanse długości ok.. 20cm mocowane do komina obejmami z blachy st.
nierdzewnej w odstępach co 1,5m.
5.2.3. MontaŜ rurociągów
Rurociągi naleŜy prowadzić przy ścianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych w ścianie lub
stropie. Odległość zewnętrznej ścianki rury lub zewnętrznej powierzchni izolacji od ściany stropu lub
podłogi powinna wynosić: 3,0 do 5,0 cm dla przewodów o średnicy poniŜej 50mm; 7,0 do 10 cm dla
przewodów o średnicy powyŜej 65 mm
Wszystkie rurociągi powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku najniŜszego punktu gdzie znajduje
się armatura spustowa.
Na konstrukcjach j.w. naleŜy mocować takŜe urządzenia kotłowni, których masa i wymiary gabarytowe
mogą stwarzać trudności z ich montaŜem i demontaŜem, jak równieŜ mogą powodować nadmierne
obciąŜenie rurociągów na których są zamontowane. Wszystkie podstawowe urządzenia kotłowni powinny
być łączone z rurociągami w sposób rozłączny, umoŜliwiający łatwy demontaŜ i wymianę poszczególnych
elementów bez konieczności demontaŜu innych urządzeń . Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń
przewodów z armaturą gwintowaną oraz z przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są
gwintowane. Połączenia z armaturą o średnicach powyŜej 100 mm naleŜy wykonać za pomocą kołnierzy
spawanych, okrągłych, płaskich spełniających wymogi normy PN-ISO 7005-1. Połączenia spawane
rurociągów i kształtek powinny być wykonane, po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z
wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761, natomiast kształty złączy spawanych , połączeń
króćców i odgałęzień powinny być zgodne z normą PN-B-69012. Jakość połączeń spawanych powinna
odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych. Przy przejściach rurą przez przegrodę
budowlaną naleŜy stosować tuleje ochronne. W Ŝadnej tulei nie moŜe znajdować się połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury
przewodu: co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową i co najmniej o 1 cm przy przejściu
przez strop.
5.2.4.

MontaŜ armatury

Przed zamontowaniem, kaŜdy egzemplarz armatury naleŜy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby
otwarcia i zamknięcia. Po zamontowaniu armatura winna być dostępna do obsługi, konserwacji i remontu
(wymiany) oraz umieszczona na rurociągu tak, by kierunek przepływu czynnika był zgodny z oznaczeniem
przepływu na armaturze.
Kurki i zawory kulowe montować po oczyszczeniu wnętrza rurociągu. Przed ich zainstalowaniem naleŜy
usunąć zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary konserwujące. Kurek naleŜy montować w
pozycji „otwarty". Kurek z przyłączeniami w postaci kielichów gwintowanych naleŜy montować działając
kluczem z niezaciskającymi się szczękami, tylko na ten kielich gwintowany do którego wkręcana jest rura.
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Niedopuszczalne są uszkodzenia przyłącza kurka oraz błędy współosiowości kurka i rurociągu, a takŜe
błędy przylg przyłączy kołnierzowych kurka i rurociągu.
Armatura znajdująca się na przewodach, powinna być w miarę potrzeby mocowana do przegrody lub
konstrukcji wsporczej przy uŜyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.
Zamocowania powinny chronić przed przenoszeniem napręŜeń wynikających z wydłuŜeń cieplnych
przewodów na korpus armatury, uniemoŜliwić przemieszczenie przewodu wraz z armaturą, chronić przed
przenoszeniem na przewód obciąŜeń wynikających z ręcznej obsługi armatury.
Zawory zwrotne naleŜy montować tak, by trzpienie były w połoŜeniu pionowym.
Zawory bezpieczeństwa naleŜy montować w miejscach dobrze dostępnych, w pozycji pionowej, zwracając
uwagę na kierunek strzałki zaznaczonej na korpusie zaworu.
Rurociąg prowadzący od zaworu bezpieczeństwa do zabezpieczanego urządzenia nie moŜe zawierać
Ŝadnych zaworów odcinających oraz filtrów. Rurociąg wyrzutowy musi być ułoŜony z niewielkim
spadkiem. Rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa powinny zabezpieczać obsługę kotłowni przed
poparzeniem lub rozpryskiem wody. Do wykonywania próby ciśnieniowej instalacji, zawory
bezpieczeństwa naleŜy wymontować (zabronione jest ich korkowanie).
Filtry i filtroodmulniki montować na przewodach głównych, w łatwo dostępnych miejscach
umoŜliwiających ich kontrolę i czyszczenie - nie nad urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.
Minimalną przestrzeń nad filtroodmulnikiem ( w celu wyjmowania filtra i stosu magnetycznego) określa
instrukcja obsługi i montaŜu urządzenia. Filtry osadnikowe naleŜy montować zachowując kierunek
przepływu przy skierowaniu siatki ku dołowi. Prawidłowe połoŜenie filtroodmulnika w instalacji
umoŜliwia jego tabliczka znamionowa. Odpływ z filtra powinien być połączony przewodem
odprowadzającym wodę i kończącym się nad wypustem kanalizacyjnym podłogowym.
Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w połoŜeniu zgodnym z instrukcją
montaŜu producenta. Zawory z siłownikami elektrycznymi nie powinny być montowane w pozycji z
siłownikiem skierowanym do dołu.
NaleŜy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy zaworem a ścianą. Nie naleŜy
montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi, a takŜe w pobliŜu króćców spustowych wody, zaworów
bezpieczeństwa itp.
Odpowietrzniki automatyczne montować naleŜy w najwyŜszym punkcie urządzenia lub instalacji
grzewczej. Konieczny jest pionowy montaŜ odpowietrznika tak, by przepływ powietrza w okolicach
odpowietrznika był swobodny.
JeŜeli przy króćcach przyłączeniowych brak jest końcówek do podłączenia manometrów to naleŜy
wbudować krótkie odcinki rurowe, z których te końcówki będzie moŜna wyprowadzić. Naczynia
przeponowe naleŜy montować do instalacji zgodnie z instrukcją montaŜu i dopiero po wykonaniu próby
szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. Przy instalowaniu naczynia naleŜy brać pod uwagę
miejsce, którego nośność wytrzyma całkowite napełnienie naczynia. Naczynie naleŜy zainstalować tak by
umoŜliwić kontrolę urządzenia z kaŜdej strony, dostęp do zaworu odcinającego jak równieŜ odczytanie
tabliczki znamionowej. Nie wolno dopuszczać do napręŜania przewodów przy montaŜu. Naczynie
przeponowe podlega odbiorowi UDT.
5.2.5. MontaŜ pomp
Pompy hermetyczne (bezdławicowe) naleŜy instalować na prostych odcinkach przewodów w osi
rurociągu, tak, by oś silnika była w połoŜeniu poziomym natomiast, elektryczna skrzynka przyłączeniowa
pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracę
przy pionowym połoŜeniu osi, silnik pompy powinien znajdować się nad pompą. Rurociągi
przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być mocowane do wsporników lub
konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. MontaŜ pompy wykonać zgodnie z wymaganiami
producenta dotyczącymi jej montaŜu. MontaŜ śrubunku przy połączeniu gwintowanym musi umoŜliwiać
wymianę pompy. Przewody elektryczne naleŜy zamontować tak, by wykraplająca się woda nie dostawała
się po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp naleŜy napełnić instalację wodą.
Wszystkie elementy regulacyjne wbudowane w instalacje, powinny znajdować się na rurociągu tłocznym.
5.2.6.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń wykonane ze stali nieodpornych na korozję wymagają
zabezpieczenia antykorozyjnego.
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Całość instalacji przed malowaniem naleŜy oczyścić do II stopnia czystości w skali KOR-3A zgodnie z
PN-ISO 8501-1:1996. Tak przygotowane powierzchnie naleŜy odtłuścić. Skuteczność odtłuszczania
sprawdza się poprzez nałoŜenie na badaną powierzchnie 2-3 kropli benzyny ekstrakcyjnej , a po 10 sek na
badane miejsce nakłada się krąŜek bibuły i przyciska do wsiąknięcia. Obecność plam na krąŜku świadczy o
niewłaściwym odtłuszczeniu. Po prawidłowym odtłuszczeniu , powierzchnie rurociągów powinny być
zabezpieczone przy uŜyciu materiałów malarskich ogólnego zastosowania odpornych na maksymalną
temperaturę zabezpieczanych powierzchni zgodną z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne
powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80-120 (im.
NaleŜy nałoŜyć dwie warstwy farby w róŜniących się odcieniach lub kolorach. Drugą warstwę nakłada się
po wyschnięciu pierwszej - zgodnie z instrukcją producenta. Powłoki powinny mieć jednolitą barwę bez
uszkodzeń , miejsc niepokrytych powłoką, zmarszczeń, pęcherzy, zacieków i ciał obcych w powłoce.
Powłoka powinna pokrywać całkowicie podłoŜe - bez prześwitów.
Wszystkie powłoki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywać próby na wycieranie, na zmywanie
wodą, na zarysowanie i na przyczepność do podkładu.
5.2.7.

Roboty izolacyjne rurociągów technologicznych

Rurociągi, zawory odcinające i urządzenia o podwyŜszonej temperaturze powierzchni oraz rurociągi wody
zimnej w obrębie kotłowni powinny być izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna być zgodna z
projektem budowlanym i odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Izolacją cieplną
nie naleŜy pokrywać tych fragmentów urządzeń na których znajduje się firmowe znakowanie urządzenia
(np. tabliczka znamionowa), które powinno być czytelne bez naruszania izolacji. Izolacja winna
umoŜliwiać swobodne operowanie pokrętłami lub dźwigniami zaworów oraz zapewniać dostęp do
zamontowanych czujników i kryz pomiarowych. Wykonanie izolacji naleŜy rozpocząć po uprzednim
przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych prób szczelności, oraz wykonaniu i odbiorze zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania.
Izolacja winna być wykonana otulinami z pianki poliuretanowej z fabrycznie wykonanym płaszczem
ochronnym z tworzywa sztucznego. Grubość izolacji 20-25mm. Zakończenie izolacji powinno być
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja winna być wykonana w sposób
zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
5.2.8.

Oznaczenia

Przewody armaturę i urządzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej naleŜy oznaczyć
zgodnie z zasadami oznaczania uwzględnionymi w instrukcji obsługi kotłowni.
Oznaczenia naleŜy wykonać na przewodach , armaturze i urządzeniach. Kierunek przepływu czynnika
grzejnego naleŜy zaznaczyć na płaszczu osłonowym izolacji: strzałkami w kolorze czerwonym (dla
przewodów zasilających) i niebieskim (dla przewodów powrotnych). Wszystkie oznaczenia powinny być
wykonane w miejscach dostępu związanych z uŜytkowaniem i obsługą elementów kotłowni.
5.2.9. MontaŜ zbiorników na olej opałowy wraz z osprzętem
Magazyn oleju opałowego stanowią zbiorniki z tworzywa sztucznego ROTH V=2.200 dm3 szt.2 o łącznej
pojemności V=4.400dm3. Zbiorniki ustawiać na fundamencie. Po ustawieniu zamontować rurociąg
050mm do nalewania paliwa i wyprowadzić na zewnątrz montując na końcówce złączkę do podłączenia
przewodu z cysterny. Złączkę zamontować w szafce o wymiarach szer. 30cm, gł. 20cm, wys. 40cm. W
dnie szafki zamontować tacę z blachy stalowej nierdzewnej o wym. 30x20x8cm z wyprowadzeniem rurą
PE 010-^15mm na zewnątrz z zaworem odcinającym. UmoŜliwi to zbieranie do wiaderka ociekającego
oleju z rur podczas nalewania. Zamontować rurę odpowietrzającą 050mm z wyprowadzeniem 1,0^1,2mb
nad dach. Wylot rury zakończyć odpowietrznikiem.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem kotłowni i instalacji olejowej powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe."
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KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. NaleŜy
przeprowadzić następujące badania:
- zgodność z Dokumentacja projektową,
- badanie materiałów zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2
- ułoŜenia przewodów w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodów, zabezpieczenia
przewodów przez przejścia przez przegrody, kontrola szczelności przewodów,
- wykonania izolacji termicznej rur,
- Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, świadectwa zgodności,
deklaracje zgodności z aprobatami i Polskimi Normami.

7.

ODBIORY ROBÓT

7.1. Odbiór kotłowni w zakresie robót technologicznych, elektrycznych i akp. odbywa się wg
następujących etapów:
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu w zakresie : przygotowania przewodów do
malowania antykorozyjnego rurociągów,
- odbiór próby ciśnieniowej po stronie instalacji olejowej i po stronie czynnika grzewczego oraz
szczelności rurociągów wraz z armaturą,
- odbiór techniczny kotłowni (odbiór kotła oraz sprawdzenie poprawności zainstalowania
wszystkich wymaganych elementów kotłowni, instalacji elektrycznej oraz wyposaŜenia
kontrolno-pomiarowego, zabezpieczeń kotła),
- rozruch i próby kotłowni,
- odbiór końcowy kotłowni
7.2 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu odbywają się w toku realizacji robót po zgłaszaniu
wykonania w/w robót do inspektora nadzoru.
7.3. Próbę ciśnieniową kotłowni przeprowadza Wykonawca w terminie uzgodnionym z inspektorem
nadzoru.
7.4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru
termin odbioru technicznego urządzeń kotłowni.
7.5. Wykonawca zgłaszając kotłownię do odbioru końcowego obowiązany jest przedłoŜyć:
1) projekt kotłowni z naniesionymi zmianami zaistniałymi w toku budowy - opisany jako
dokumentacja powykonawcza,
2) protokół odbioru próby ciśnieniowej kotłowni,
3) dokumentację na urządzenia podlegające Urzędowi Dozoru Technicznego,
4) dokumentację techniczno-ruchową , eksploatacji i konserwacji urządzeń zamontowanych
w kotłowni sporządzoną w języku polskim,
5) pozytywne wyniki prób, odbiorów częściowych badań i pomiarów,
6) protokół z uruchomienia kotłowni obejmujący w szczególności regulację montaŜową oraz
badanie na gorąco w ruchu ciągłym,
7) dokumenty techniczne dotyczące instalacji elektrycznej kotłowni oraz protokoły:
- pomiarów skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej instalacji i urządzeń
elektrycznych,
- protokoły pomiaru rezystancji uziemień, o ile wymagają tego przepisy PBUE,
- protokół sprawdzenia zabezpieczenia przeciwporaŜeniowego róŜnicowo-prądowego
8) oryginał wypełnionego dziennika budowy,
9) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z
projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę,
10) dokumenty potwierdzające uŜycie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu w
budownictwie,
11) instrukcje obsługi układu technologicznego z aktualnym schematem
technologicznym kotłowni.
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8.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Jednostką obmiaru jest metr (m) rurociągu instalacji dla danej średnicy; sztuka lub komplet zamontowanej
armatury, pompy, kotła, podgrzewacza c.w.u. i zbiornika oleju opałowego; powierzchnia lub objętość
towarzyszących robót budowlanych.
9.
SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT
Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu i odbiorze końcowym robót objętych
zamówieniem.
Cena oferty winna zawierać oprócz robót podstawowych wszystkie koszty towarzyszące związane z
realizacją przedmiotu umowy wymienione w ust. 1.2.
Koszty robót towarzyszących winny być uwzględnione przez Wykonawcę przy kalkulacji cen
jednostkowych do kosztorysu ofertowego.
Sposób wyliczenia i przedstawienia ceny oferty podano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
-PN-B-02414, 1999, „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania."
-PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania."
-PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".
-PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".
-PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze".
-PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody".
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