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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji pn.:Termomodernizacja budynku

przychodni zdrowia w Józefowie ".

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 prace w w/w inwestycji.

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 Inżyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaże Wykonawcy
plac budowy wraz z dokumentacją formalno – prawną.

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub
opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić
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Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności,
opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty
oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną. Dane określone w
specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów powinny być jednorodne i
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to należy przyjąć
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały
lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to nie zadawalająco na
jakość robót, to takie materiały i roboty nie mogą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione właściwymi
na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w
zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robót.
Wykonawca

dostarczy,

zainstaluje

i

będzie

utrzymywać

tymczasowe

urządzenia

zabezpieczające w tym: oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozór mienia i
inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczeń i dozorowania
placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za
przedmiot umowy. Budynek graniczy z drogą wojewódzką nr 853, dlatego też po stronie
wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie
drogowym.

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinien podjąć odpowiednie środki
zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,
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- materiałami

bitumicznymi,

chemikaliami

oraz

innymi

szkodliwymi

substancjami,

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem norm
hałasu,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i
powierzchniowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie realizacji robót.

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno – administracyjnych i magazynowych,
w maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub też przez
pracowników Wykonawcy.

1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania
materiału na środowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obciążonych pojazdów i ładunków.
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1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy
były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie ich wykorzystania.

1.5.11 Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod
warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.
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1.6 Nazwa i kod robót objętych zamówieniem.
45321000-3 Izolacja cieplna
45443000-4 Roboty elewacyjne

1.7 Określenia podstawowe.
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z
normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z
normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów robót.
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robót, przekazywania poleceń
i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty.
Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw.

2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku
bieżąco produkowanym oraz powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
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Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną
przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. Dodatkowo
oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały do wykonania robót.
Parametry materiałów podano w opisie robót.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska,
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

8

3.1.2. Sprzęt użyty do wykonania robót.
Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót::
- samochód samowyładowczy 5t,
- samochód dostawczy o ładowności do 0,9t,
- wyciąg jednomasztowy elektryczny o udźwigu 0,50-0,75t.
- Samochód skrzyniowy do 5 t

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie
przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt
usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami
specyfikacji

technicznej.

Następstwa

jakiegokolwiek

błędu

spowodowanego

przez

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Zamawiający poprawione przez Wykonawcą na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich prawidłowość.

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę.
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Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

5.3. Szczegółowe zasady wykonywania robót
5.2.1.Roboty rozbiórkowe
- Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej nadającej się do użytku.

Zakres robót

obejmuje: ostrożne rozebranie rynien dachowych i rur spustowych, złożenie blachy we
wskazanym miejscu na placu budowy, oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek.
- Rozebranie schodów zewnętrznych, okładzin zewnętrznych. Zakres robót

obejmuje

rozebranie schodów zewnętrznych, rozebranie okładzin zewnętrznych oraz wywiezienie gruzu
poza teren budowy na miejsce wskazane przez inwestora.
Materiały uzyskane z rozbiórki Kierownik Budowy lub osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenie

robót

rozbiórkowych

przekaże

protokołem

zdawczo-odbiorczym

inwestorowi z określeniem asortymentu i ilości materiałów uzyskanych z rozbiórki.
Wykonawca dokonujący rozbiórki odwiezie lub odniesie uzyskane materiały z rozbiórki na
wyznaczone miejsce składowania, te które nadają się do dalszego wbudowania lub
użytkowania, natomiast te materiały, które nie nadają się do dalszego wbudowania i
użytkowania wywiezie samochodem samowyładowczym na wskazane wysypisko i gruzowisko
śmieci do 10 kilometrów.

5.2.2. Roboty ziemne
Zakres robót obejmuje odkopanie ściany fundamentowej na głębokość 0,5m poniżej poziomu
terenu. Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Zaleca się
wykonanie wykopu ręcznie.
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne” Wykonanie
robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S02205:1998 i BN-88/8932-02.
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub
rozbiórką obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z
dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni,
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się
z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2.3. Docieplenie budynku
Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wykonać z płyt styropianowych odmiany:
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styropian grubości 15 cm EPS 70 (współczynnik przewodzenia ciepła - 0,031 W/m*K)
Docieplenie ścian w gruncie należy wykonać z płyt styrodurowych ze styroduru XPS 300 o gr.
10cm.
Wymagania:
a) płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie
spienionych,
b) dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
c) dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
d) dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
Wymiary:
a) długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
b) szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
c) grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.
Pakowanie:
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
Struktura styropianu – zwarta , niedopuszczalne są luźno związane granulki,
Powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków,
Krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbień i wyłamań,
Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80kPa dla każdej
próbki. Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-EN
13163:2004/AC:2006.
Uwaga! Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej
dwóch miesięcy od wyprodukowania. Płyty styrodurowe - styrodur XPS 300
- Współczynnik przewodzenia ciepła: λ=0,036 W/mK (w temp. 10°C)
- Chłonność wody: Płyty styrodurowe są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym
zanurzeniu po 24 godzinach wymagana 50,04-0,10 % w zależności od gęstości
- Gęstość pozorna: Wymagana >38 kg/m3 dla styroduru gr. 50 i 60 mm,
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Wymagana >30 kg/m3 dla styroduru gr. 100 i 120 mm,
- Odporność na ściskanie: Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym:
wymagana 2 0,50 N/mm? dla styroduru gr. 50 i 60 mm,

wymagana 2 0,30 N/mm2

dla styroduru gr. 100 i 120 mm.
- Wytrzymałość na rozrywane wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni
płyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w zależności od gęstości
- Zdolność samogaśnięcia: Płyty styrodurowe posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną po
odcięciu źródła płomienia ognia.
- Wymiary : Format 1250 (2500)× 600mm, grubość od 20 do 200mm.
- Wykończenie krawędzi: Krawędzie płyt mogą być nie frezowane lub też frezowane na dwa
sposoby: na zakładkę lub na pióro-wpust.
- Wymiary płyt frezowanych: Format 1265 (2515)x 615mm, grubość od 30 do 200mm.
Warstwę zbrojoną stanowi zaprawa z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego.
Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża
Do mocowania izolacji termicznej do podłoża należy bezwzględnie stosować łączniki
mechaniczne z trzpieniem metalowym posiadające dopuszczenie do stosowania w
budownictwie tj. Świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej.
Tynk
Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynku metodą
lekką należy zastosować tynk sylikonowy o fakturze „Baranek” o uziarnieniu 1,5mm.
Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmacniania naroży przy ościeżach okien,
drzwi balkonowych, cokołu i narożach budynku powinny być wykonane z blachy perforowanej
grubości 0,5mm
Docieplenie ścian w gruncie należy wykonać z płyt ze styroduru o grubości 10cm. Płyty
naklejane, dodatkowo mocowane kołkami z tworzywa sztucznego z dwoma warstwami
wzmacniającymi z siatki z włókna szklanego.
Warstwę zbrojoną stanowi zaprawa zatopioną w niej siatką z włókna szklanego.
Zakres robót obejmuje: cięcie płyt styropianowych, przygotowanie zaprawy klejowej,
oczyszczenie powierzchni ścian i ościeży, przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni
płyt styropianowych z wykonaniem warstwy z zaprawy klejowej
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(przykrywającej) wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych, przyklejenie drugiej warstwy
wzmacniającej z siatki z włókna szklanego. Założenie ochrony narożników wypukłych,
przygotowanie zaprawy tynkarskiej i pokrycie ocieplonych powierzchni cienką powłoką wyprawą elewacyjną
Styrodur należy pokryć zaprawa klejową zbrojona siatka z włókien sztucznych. Na ścianach
w gruncie wykonać izolację bitumiczna grubości 0,30mm, lub kubełkową lub równoważną.

WYKONANIE ROBÓT
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym
ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych elementów
systemu i innych informacjach zawartych w materiałach produktów wybranego producenta.
Projekt techniczny powinien być indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzględniać
wszelkie wymagania aktualnych przepisów prawnych i norm, zwłaszcza w zakresie:
izolacyjności

przegród

budowlanych,

bezpieczeństwa

konstrukcji,

bezpieczeństwa

przeciwpożarowego oraz wymagań energetycznych. Prace ociepleniowe należy prowadzić w
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w
trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C
do +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów
atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.
Podłoże
Docieplić można otynkowane lub nieotynkowane monolityczne ściany betonowe, ściany
wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków
ceramicznych. Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów
mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające
fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac. W
przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności należy
przeprowadzić gruntowanie emulsją .
Mocowanie płyt styropianowych
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej.
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Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw
płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją
mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu.
Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a
także chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami – drobinkami błota – nanoszonymi przez
krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew cokołowych dopuszcza
się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego.
Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej.
Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując
przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni
ściany, jak i na narożach budynku.
Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca. Nakłada się ją na
powierzchnię płyty metodą “pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej
wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy
nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna
obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie
przyłożyć do podłoża i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować dodatkowe
mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono w
narożnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 cm.
Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości
powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest niska i trudna do określenia.
Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia
powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie można wykonywać
po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie
konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W
materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego,
łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm
Warstwa zbrojona
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Siatka
posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na
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alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach
od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności
płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach
ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy
wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów
okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30
cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie
ościeży. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po
całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest
najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały
pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod
powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa
zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem
min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą
pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w
części parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować dwie warstwy siatki.
Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest
szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po
wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze
względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie.

Warstwa wykończeniowa
Warstwę wykończeniową może stanowić tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy
pomalowany farbą elewacyjną. Dobór warstwy wykończeniowej powinien zostać
przeprowadzony między innymi w oparciu o obliczenia cieplnowilgotnościowe ocieplanej
ściany i warunki użytkowania układu ociepleniowego. Do wykonania warstwy wykończeniowej
można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Do warstwy
wykończeniowej zastosowano tynk sylikonowy o fakturze „Baranek” o uziarnieniu 1,5mm . Na
warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z farby sylikatowej. Zastosowanie podkładu
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zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw
klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do
podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej
(zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.

5.2.5.Izolacje bitumiczne ścian w gruncie
W ramach robót planuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian w gruncie

z

materiałów powłokowych bitumicznych w dwóch warstwach.
Materiały
a) Lepiki

wymagania

wg

PN-B-24620:1998

do

izolacji

przeciwwilgociowej

ścian

fundamentowych i piwnic.
b) Roztwór asfaltowy do gruntowania pod izolacje.
c)Lepik asfaltowy stosowany na zimno do wykonania samodzielnych powłok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
Wykonanie robót
Osuszanie murów można wykonać poprzez użycie nagrzewnic lub poprzez odkopanie ścian
piwnic i pozostawienia ich do samoistnego wyschnięcia, należy pamiętać o tym żeby podczas
schnięcia mury nie zostały zalewane i zawilgacanie. Po osuszeniu i oczyszczeniu murów Należy
wykonać izolację termiczną ścian z płyt styrodurowych gr. 10cm. Następnie należy wykonać
izolację pionową ścian wykonać z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej. Stanowi on
wodną dyspersję asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z
dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji obniżających
temperaturę krzepnięcia wody. Wykonanie w/w robót powinno być zgodne z kartami
technicznymi stosowanych materiałów, normami i warunkami technicznymi. W przypadku
izolacji bitumicznych roboty powinny być prowadzone zgodnie z norma PN-69/B-10260.
Temperatura otocznia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5 do
+35 °C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względną powietrza
w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. Metody wykonania izolacji:
a) malowanie pędzlem,
b) nanoszenie wałkiem,
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c) natryskiwanie,
d) szpachlowanie,
e) izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznych
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub

izolacje powłokowe z

materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta,
odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro, przypadku nierówności większych niż 5 mm/m
należy zastosować warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy
nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy
cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw
wyrównujących. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie
mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45º na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm
od krawędzi. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub
innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltów
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez
producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
Przed nałożeniem właściwej powłoki izolującej podłoże nalepy zagruntować środkiem
odpowiednim dla właściwej masy izolacyjnej.
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych należy przeprowadzać w
temperaturze powyżej 5 ºC i poniżej 35 ºC lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W
elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach
od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak, aby beton był co najmniej 28 dniowy.
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane
Lepik układa się na odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim podłożu
za pomocą szczotek lub pędzli z twardym włosiem. Optymalna temperatura podłoża i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem.
Izolację nakładać warstwami tak, aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę
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przylegającą do powierzchni podkładu. Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z
rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi.

5.2.6.Profile dekoracyjne
Projektuje się profile dekoracyjne styropianowe są to profile wykonane z twardego styropianu
z powłoką z zapraw na bazie żywic. Montaż profil wykonuje się za pomocą kleju do styropianu,
przykleja się je po wykonaniu i wyschnięciu warstwy zbrojonej z siatki i kleju.
Technologia montażu profili:
Montaż gzymsów i profili elewacyjnych jest prosty i łatwy. Nie wymaga użycia żadnych
specjalistycznych narzędzi ani specjalnych umiejętności. Wystarczy przestrzegać instrukcji
stosowania klejów i mas wypełniających oraz wykazać należytą dbałość o szczelne i estetyczne
wykonanie wszelkich połączeń elementów ze sobą oraz ze ścianą. Do przyklejania profili
elewacyjnych do ściany stosować typowe kleje do klejenia styropianu natomiast do łączenia
profilu z profilem trwale elastyczne kleje.
Wykonanie robót
- Sprawdzić jakość i stan podłoża .
- Odmierzyć i narysować linie pomocnicze (jeśli jest taka potrzeba).
- Przygotować potrzebne narzędzia i miejsce pracy.
- Przyłożyć profile i skontrolować poprawność rozmiarów, zaznaczyć linie cięcia na elementach
oraz ich położenie na ścianie.
Dociąć elementy (piłą do metalu lub inną z małymi lub średnimi zębami), ponownie sprawdzić
(przymierzając do ściany) poprawność wykonanych cięć.
Nałożyć klej , przyłożyć element do ściany i docisnąć tak aby wycisnąć klej na zewnątrz.
Zebrać nadmiar kleju. Sprawdzić szczelność uzyskanego połączenia
-Podobnie postępować z kolejnym profilem tym razem dodatkowo nałożyć klej również na
płaszczyźnie styku profilu z profilem tak, aby nie wypłynął na zewnątrz, a jeśli tak się stanie,
od razu usunąć nadmiar kleju, nie rozmazując go na powierzchni profilu.
Sprawdzić położenie profili (w linii prostej i na jednakowej wysokości od płaszczyzny ściany aby
nie powstał uskok na łączeniu) i pozostawić aż klej zwiąże i unieruchomi elementy. Aby
zapobiec osuwaniu się profili można zastosować tymczasową listwę podtrzymującą lub np.
gwoździe, które potem usuwamy, a otwory po nich wypełniamy masą akrylową z kruszywem).
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Po związaniu kleju należy ponownie skontrolować dokładność położenia profili. Jeżeli
stwierdzimy przesunięcie, możemy je skorygować szlifując miejsce łączenia papierem
ściernym (najlepiej gr. 40-60 pełny nasyp) na klocku. Nie należy szlifować połączeń
wykończonych już masą akrylową, ponieważ wypełniacz akrylowy ma inną ścieralność, co
powoduje wyszlifowanie powierzchni gzymsu natomiast akryl pozostanie widoczny jako
wystająca, trudna do usunięcia, postrzępiona kreska.
Nie należy stosować farb rozpuszczalnikowych ze względu na możliwość uszkodzenia
styropianowego rdzenia profilu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy wykonać próby w
miejscy nie widocznym lub na resztkach profilu
Zalecamy stosowanie obróbek blacharskich z kapinosem na większych gzymsach poziomych.
Powodują one odrywanie się spływającej wody deszczowej od elewacji i w znacznym stopniu
przyczyniają się do utrzymania elewacji w czystości i przedłużają żywotność zarówno gzymsów
jaki elewacji.
Przy montażu opasek okiennych i drzwiowych należy wysunąć profil lekko poza krawędź do
wnętrza otworu (2-3 mm) a potem wyszpachlować wewnętrzne ścianki otworu na równo z
krawędziami opasek. Uzyskuje się w ten sposób gładkie płaszczyzny wewnętrzne otworów
okiennych i drzwiowych.

5.2.7. Roboty okładzinowe
W ramach inwestycji planuje się wykonanie okładzin kamiennych

na elewacjach

budynku (cokół), oraz wykonanie okładzin schodów zewnętrznych z płyt z granitu
płomieniowanego gr. 3cm. Wszystkie okładziny należy układać na kleju mrozoodpornym
wysokoelastycznym. Wymiary i kolorystykę płytek terakoto ustalić wcześniej z Inwestorem.
Podłoże pod okładziny należy dokładnie oczyścić i zagruntować preparatem, lub
równoważnym. Przed wykonaniem okładzin na cokole i schodach z folii polietylenowej
płynnej. Do wykonania okładzin można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót
budowlanych. Materiały do wykonania posadzki winny posiadać odpowiednie normy
państwowe lub świadectwa ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku
zaprawy klejowej i innych preparatów powinien być również podany sposób ich użycia przez
producenta.
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Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
W ramach odbiorów międzyfazowych winny być przeprowadzone odbiory warstw podkładu,
a ponieważ podkład jest istniejący należy sprawdzić jego wytrzymałość. Odbiór końcowy robót
okładzinowych obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową
przez porównanie wykonanych okładzin z projektem i stwierdzenie wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin oraz pomiaru równości i prostolinijność spoin, dokładność i staranność
wykonania barwa, wzory szlif itp. Normy i świadectwa obowiązujące przy realizacji robót.:
- PN- 63/B-1 0145 - Posadzki z płytek kamionkowych terakotowych, klinkierowych i
lastrykowych.
- Atest na antypoślizgowość
- Atest oceny higienicznej
- Atest ochrony przeciwpożarowej
- Ocena wykładzin w aspekcie wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną.

5.2.8. Daszki poliwęglanowe nad wejściami
Daszek nad drzwi w rozmiarze min. 150x95cm
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D = 150 cm G = 95 cm
Daszek wykonany jest z aluminium i poliwęglanu litego. Daszek posiada rynienkę, która
odprowadza wodę na boki.
Zadaszenia chronią drzwi przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznym, takimi jak wiatr,
deszcz czy nawet grad. Większość producentów i dystrybutorów drzwi wymaga zamontowania
daszka, aby udzielić gwarancji.
Konstrukcja.
Konstrukcja zadaszenia wykonana jest z aluminium pomalowanego na kolor szary.
Istnieje możliwość pomalowania konstrukcji na dowolny kolor. Dopłata ustalana
indywidualnie. Pokrycie zadaszenia stanowi poliwęglan lity.
Montaż.
Dzięki dokładnej instrukcji i swoistej prostocie budowy daszek ten nie wymaga wynajmu
profesjonalnego personelu w celu montażu. Jedyne, o czym należy pamiętać to zalecenia,
które zawarte są w instrukcji, a daszek będzie zamontowany w ciągu godziny-dwóch.
Konserwacja i czyszczenie
Daszki można czyścić woda pod ciśnieniem, jeżeli zaszłaby taka potrzeba, jednakże w
większości przypadków (w zależności o miejsca zamontowania) daszek czyścić będzie się sam
podczas opadów deszczu. Daszek nie wymaga żadnej konserwacji, ani dbałości oprócz
ewentualnego usunięcia nadmiernej ilości śniegu podczas srogiej zimy.
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Daszek nad Drzwi Zadaszenie min. 300x150x28 cm z poliwęglanem litym

D = 300 cm
G = 150 cm
W = 28 cm
System Łączenia
Zadaszenia te można stosować, jako zestaw o długości 300 cm. Można także dołączyć kolejne
moduły. Rozwiązanie takie pozwala uzyskać dowolną długość zadaszenia (połączenie
dowolnej ilości segmentów ze sobą z dodatkowa możliwością docięcia na wymagany wymiar
np. 180 cm), co powoduje, iż daszek ten jest doskonałym wyborem do zadaszenia balkonu,
lub tarasu.
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Każdy wspornik posiada 3 otwory do przykręcenia go do ściany. Przedstawiony daszek 300x150
cm będzie przykręcony do ściany przy pomocy 12 śrub. Dodatkowo każdy wspornik połączony
jest z linką, która stanowi odciąg. Przy tym wysięgu daszka obowiązkowe jest zastosowanie
odciągów.

Poszczególne wsporniki połączone są jeszcze dodatkowo prętem, który ma za zadanie
zabezpieczyć daszek przed rozsuwaniem się wsporników.
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Konstrukcja.
Zadaszenie składa się z:
- zestawu wsporników z aluminium o bardzo wysokiej, jakości i wytrzymałości dostępnych w
kolorze czarnym,
- płyty z poliwęglanu litego o grubości 4 mm,
- zestawu listew aluminiowych,
- zestawu uszczelek gumowych,
- pręta, który dodatkowo wzmacnia konstrukcję,
- wkrętów do połączenia wsporników z listwami aluminiowymi, - kotew o długości 10cm do
montażu daszka do ściany.
W przypadku montowania daszku na siane ocieplona styropianem istnieje możliwość zakupu
kotew o innych długościach.

Promienie UV.
Zadaszenia posiadają filtr UV, co nie tylko uodparnia samo zadaszenie na przebarwienia w
wyniku działania promieniowania słonecznego, ale przede wszystkim chroni przed nim
delikatna powlokę drzwi.
Montaż.
Dzięki dokładnej instrukcji i swoistej prostocie budowy daszek ten nie wymaga wynajmu
profesjonalnego personelu w celu montażu. Jedyne, o czym należy pamiętać to zalecenia,
które zawarte są w instrukcji, a daszek będzie zamontowany w ciągu godziny-dwóch.

25

Konserwacja i Czyszczenie
Daszki można czyścić woda pod ciśnieniem, jeżeli zaszłaby taka potrzeba, jednakże w
większości przypadków (w zależności o miejsca zamontowania) daszek czyścic będzie się sam
podczas opadów deszczu. Daszek nie wymaga żadnej konserwacji, ani dbałości oprócz
ewentualnego usunięcia nadmiernej ilości śniegu podczas srogiej zimy.

5.2.9. Pochwyty i elementy stalowe
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru balustrad poręczy i pochwytów stalowych ze stali nierdzewnej
polerowanej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Wymagania ogólne
- Wszelkie materiały do wykonywania balustrad poręczy i pochwytów powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie montażu balustrad
stalowych, w tym:
− wykonanie stalowych, balustrad klatek schodowych, schodów zewnętrznych,
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów
wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych i
zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.
Balustrady
Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne należy wykonać ze stali nierdzewnej polerowanej
gatunek 304.
1.

Balustrady wewnętrzne na klatkach schodowych. Słupki i poręcze z rury o

średnicy 40 mm, słupki mocowane od góry stopni, wypełnienia poziome 2 sztuki z rury o
średnicy 25mm, wypełnienia pionowe w rozstawie co max 120mm z rury o średnicy 16mm.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Kontrola i zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość
materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót
oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano – montażowych.
Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i
wytycznych.
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
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-

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i Norm
Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamówień Publicznych, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, - Deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z: Polską Normą lub
-

Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie

są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji.
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3 Dokument budowy.
Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika Budowy i Zamawiającego. Do
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiającego,
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych,
- odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące jakości materiałów,
- inne informacje istotne dla przebiegu robót,
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
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stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń
powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne
dla Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien być
przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po
zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną całość. Obmiar robót
każdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego w celu ewentualnego naniesieniu
poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1 Ogólne zasady odbioru robót budowlanych.
Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości
do odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób oraz pomiarów
wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej
roboty. W przypadkach w których wymagany jest przy odbiorze udział przedstawiciela
dostawcy poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór musi odbywać się przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór końcowy,
d) odbiór pogwarancyjny,
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8.2.1 Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość
robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacją
techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych
wymagań
Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i
zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i
zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.

8.2.3 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy opisem do dziennika Budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy
powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru
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końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i
ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń.
Dokumenty odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dziennik Budowy
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.

8.2.4 Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. Dla robót podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach
umownych (ofercie).
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatków
PN-92/B-85010 Tkaniny szklane
PN-EN 13163:2004/AC:2006 Płyty styropianowe.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.
Świadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne PN-83/B-02402
Ogrzewnictwo

–

Temperatury

ogrzewanych

pomieszczeń

PN-ISO

1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Wymagania.

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 późniejszymi zmianami).
-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Z
2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z późniejszymi 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.) - Warunki techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 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 oznakowania 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).
-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953). - Ustawa z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami)
-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr
48 poz. 401)
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