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00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
1.
Wstęp.
1.1.
Przedmiot ST.
Przedmiotem ST niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót na zadaniu „Ocieplenie ściany północnej budynku Przychodni Rejonowej nr 4 przy
ul. garbarskiej 1 w Oświęcimiu.” obejmujące roboty związane z ociepleniem ściany północnej
budynku.
.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót ogólnobudowlanych na zadaniu opisanym z pkt. 1.1. ST 00.00.00.
1.3.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.3.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, księgę obmiaru robót oraz co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji kontraktowej.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób trzecich.
1.3.2. Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od zamawiającego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.
Dokumentacja ta będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.
1.3.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu należy natychmiast powiadomić Inżyniera, 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 z dokumentacją
projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST powinny być uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony
w dokumentacji projektowej i /lub w ST to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z
dokumentacją projektową lub ST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały
i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczeń wokół placu budowy w sposób
umożliwiający bezpieczną eksploatację terenów, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru końcowego robot. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi
Inżynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu.
W zależności od potrzeb, projekt zabezpieczenia powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien
umieścić tablice informacyjne w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały kres realizacji robót.
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Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu,
możliwość powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót na większym poziomie hałasu niż
określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.
1.3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użyci 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 określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych
materiałów do powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Jeżeli Wykonawca użył
materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.
1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę czynnych instalacji budynku i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable. Wykonawca zapewnia właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
i prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej,
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenie terenu,
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych, których położenie było wskazane przez
zamawiającego lub użytkownika budynku.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiającego, dotyczących istniejących
urządzeń instalacyjnych, powinien przed rozpoczęciem robot zasięgnąć od ich właścicieli danych
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera o rozpoczęciu prac w ich pobliżu. Jakiekolwiek
uszkodzenia instalacji i urządzeń budynku nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez Zamawiającego i powstałe bez winy i zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.
1.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca zastosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyskana on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inżyniera.
1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Przed przystąpieniem do robót, Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić Plan Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia(BIOZ). Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniający odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie
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urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
1.3.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez inżyniera). Wykonawca musi utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później
niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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 Inżyniera o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń
i inne odnośne dokumenty.
2.
MATERIAŁY.
2.1.
Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inżyniera. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robot.
2.2.
Materiał odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego składania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4.
Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamierzeniu co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgodny Inżyniera.
3.
SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot musi być zgony z
ofertą wykonawcy i musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez
inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
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określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być później
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
4.
TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej ST, i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone
przez Inżyniera pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie na bieżąco na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zwiększenie
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy
dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
5.
WYKONANIE 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 dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
5.2.
Współpraca Inżyniera i Wykonawcy.
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robot, oceną
jakości materiałów i postępem robot, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją
dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez
Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i
produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji
projektowej i w ST. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
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6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1.
Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on
odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do pobrania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier musi
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych , sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłyną ujemnie na wyniki badań, Inżynier
natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
6.2.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inżyniera.
6.3.
Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały które posiadają:
1.
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych
2.
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w
przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.5.
Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Jeżeli zażąda tego Inwestor, na budowie będzie prowadzony Dziennik budowy, który będzie
dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robot, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w
dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, które dokona zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.
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Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu budowy
datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
uwagi i polecanie Inżyniera
daty, zarządzenia, wstrzymania robót, z podaniem powodów
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
zgodność rzeczywistego stanu konstrukcji i elementów wykończenia 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 powinny być
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punkach następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania palcu budowy
b) protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń
c) korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze
dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.
OBMIAR ROBÓT.
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inżyniera o zakresie odmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg. instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego
akceptacji. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę Inżyniera.
7.2.
Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
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7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być
zaakceptowane przez Inżyniera a zostaną one dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
8.
ODBIÓR ROBÓT.
8.1.
Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2.
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 dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3-ch
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier. W przypadku stwierdzenia odchyleń od
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję
dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących
danej części robót.
8.3.
Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenia ilości i jakości wykonywanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inżynier.
8.4.
Odbiór ostateczny robót.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny 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 robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dok., o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna 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 w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerywa swoje
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje potrąceń oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeżeli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy
2. ST (podstawowe z dokumenty umowy i ew. Uzupełniające lub zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały)
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST .
8.5.
Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1.
Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.
9.2.
Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
10. przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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B-01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.l. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
robotami rozbiórkowymi i obejmują:
- Demontaż rur spustowych, tablic informacyjnych i szyldów
- Skucie odparzonych tynków
- posegregowanie i ułożenie materiałów z rozbiórki
- wywiezienie materiałów z rozbiórki:
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.1. SST.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z
rozbiórką elementów wykończenia, realizowanych w ramach robót przygotowawczych związanych z
realizacją zadania określonego w punkcie 1.1. SST 00.00.00.
1.4. Określenie podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B=00.00.00. "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem fragmentu ściany betonowej może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
- Wiertarka mechaniczna do betonu
- ładowarki
- samochody samowyładowcze
- ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych
parametrów technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.
Wszystkie elementy przeznaczone do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce składowania do czasu ich
zabezpieczenia antykorozyjnego i ponownego użycia. Bezużyteczne elementy i materiały powinny
być pocięte na mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane Wykonawcę i zaakceptowane
przez Inżyniera.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
5.2.1. Rozebranie elementów tynków ścian.
Przed przystąpieniem do skucia tynków uszkodzonych należy wykonać ich inwentaryzację. Do
rozbiórki należy stosować narzędzia ręczne
.
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5.2.3. Usuwanie gruzu.
Usuwanie gruzu należy wykonywać rynnami do gruzu wykonanymi z drewna, lub rynnami
segmentowymi z rur PCV. Nie dopuszcza się zrzucania gruzu z wysokości poza teren budynku.
Teren budowy przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć. Wszelkie koszty
związane z zabezpieczeniem placu budowy zgodnie z przepisami BHP obciążają Wykonawcę.
5.2.4. Demontaż instalacji.
Istniejące ury spustowe należy zdemontować w całości, w sposób umożliwiających jej ponowne
wykorzystanie.
Elementy instalacji nadające się do użytku należy zdemontować chroniąc przed zniszczeniem, w
sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie. Elementy te są własnością Inwestora. Pozostałe
elementy z rozbiórki Wykonawca wywiezie poza teren budowy na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne"
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 7.
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest :
a./ dla tynków
– m2
b./ dla rur spustowych
– pkt.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty związane z wyburzeniami elementów podlegają odbiorowi robót zanikających.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST 00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robót .
Cena jednostkowa robót związanych z rozbiórką tynków obejmuje:
• wytyczenie elementów przeznaczonej do rozbiórki
• zabezpieczenie przejść
• skucie uszkodzonych tynków
• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,
• załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki
• wyrównanie wyciętych otworów i uporządkowanie ter. rozbiórki.
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B-18.00.00.
IZOLACJE CIEPŁOCHRONNE
1.
Przedmiot i zakres opracowania oraz dokumentacja techniczna.
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonana i odbioru robót termoizolacyjnych ścian z
uwzględnieniem czynników warunkujących uzyskanie przez konstrukcje budowlane założonych w
projekcie wymagań ciepłochronnych.
Zakres stosowania został określony w punkcie 1.1. SST 00.00.00..
2.
Materiały.
2.1.
Wymagania ogólne.
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:
niskim współczynnikiem przewodności cieplnej
małą gęstością objętościową
małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania
dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu
odpornością na wpływy biologiczne
odpornością na preparaty chemiczne z którymi się stykają
brakiem wydzielenia substancji toksycznych
stosunkowo niską ceną
Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie
obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową.
Dostarczanie, przyjmowanie, składowanie i odbiór materiałów termoizolacyjnych powinny być
zgodne z ogólnymi zasadami przyjmowania, składowania i konserwacji materiałów i elementów
budowlanych. Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych.
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy
układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.
2.2.
Materiały z tworzyw sztucznych.
2.2.1. Płyty styropianowe.
Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern
głębszych niż 5 mm. Krawędzie powinny być proste. Struktura płyt winna być jednorodna na całej
powierzchni. Granulki powinny być dokładnie ze sobą połączone tak, aby nie można było oddzielić
ich od siebie. Do ocieplenia ścian stosować płyty styropianu EPS 038 z zakładem. Styropian powinien
wykazywać odporność na działanie temperatury do 80C.
Płyty styropianowe należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł ognia.
Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników (solwentnafta, benzyna, i inne) wchodzących
w skald roztworów i lepików asfaltowych stosowanych na zimno (Abizol, Bityzol), klejów (np.
Butapren) i kitów (np. Polkit) z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem.
2.2.2. Materiały pomocnicze.
Do materiałów pomocniczych w robotach termoizolacyjnych zalicza się materiały używane przy
przygotowaniu powierzchni izolowanych, łączeniu warstw izolacyjnych między sobą, przyklejaniu
izolacji do podłoża oraz przy nakładaniu powłok i warstw ochronnych.
Jako materiały pomocnicze zależnie od potrzeb mogą być stosowane: kołki z tworzywa, siatki z
włókna szklanego, kształtki stalowe narożnikowe, masy klejowe do montażu płyt styropianowych.
2.2.3. Parapety
Do wykonania parapetów stosować blachę aluminiową powlekaną grub. 0,7 mm.
3.
Sprzęt i urządzenia.
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy, stosowany jest przy wykonywaniu robót termoizolacyjnych,
powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom technicznym dotyczącym jakości i wytrzymałości.
W zestaw narzędzi potrzebnych przy układaniu typowych warstw termoizolacyjnych wchodzą:
piła płatnica do cięcia płyt z tworzyw sztucznych (np. styropianu) kielnie wydłużone do mas
izolacyjnych, szpachle stalowe i drewniane, packi do wygładzania powierzchni, zacieraczki
drewniane, szczotki druciane do czyszczenia powierzchni

14

-

walec do dociskania warstw izolacji
liniał, kątownik, poziomica i grubościomierz do sprawdzenia ułożenia oraz wymiarów
termoizolacji.

4. Wykonanie robót
4.1. Ocieplenie
Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować, rury spustowe oraz zwody pionowe uziemienia.
Należy skuć również w całości tynki odparzone i odspojone od podłoża. Ubytki tynku należy
uzupełnić masą klejową. Wszystkie pęknięcia i zarysowania budynku należy oczyścić na szer 20cm i
zaimpregnować środkami zwiększającymi przyczepność i zmniejszającymi chłonność podłoża. Na tak
przygotowane podłoże należy ułożyć siatkę ,,leduchowskiego’’ a następnie tynk cementowy lub
specjalistyczne zaprawy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie (np. firmy Henkel).
Na tak przygotowane podłoże należy nałożyć warstwę styropianu grubości 17 cm z płyt
styropianowych układanych na zakład, ułożonych na kleju. Przy wykonywaniu ocieplenia, należy
pamiętać o przestrzeganiu szczegółowych wymagań dotyczących podłoża, warunków
atmosferycznych, materiałów oraz technologii wykonania.
Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu całej powierzchni. Prace należy
prowadzić przy pogodzie bezdeszczowej oraz w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż
+25°C. Płyty styropianowe przyklejać za pomocą masy klejącej nakładanej na obrzeżu płyty oraz w
kilku punktach w środku. Po nałożeniu kleju płyty starannie przyklejać tak, aby spoiny się mijały,
zwracając uwagę na to aby klej nie dostał się w spoiny między płytami. Mocowanie płyt
styropianowych należy wzmocnić kołkami z tworzywa sztucznego, stosując 6 kołków/m2. Płyty
styropianowe należy układać na zakład. Szczeliny większe niż 3mm uzupełnić należy klinami
wyciętymi z materiału izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niż 3mm można wypełnić pianką
poliuretanową o małym stopniu rozprężania (tylko dla płyt styropianowych).
Na tak wykonanej warstwie styropianu nałożyć należy pasami pionowymi klej szpachlowy, o grubości
nakładanej warstwy minimum 3mm. W świeży klej należy wtopić tkaninę zbrojącą z włókna
szklanego, wygładzając powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Pasy siatki zbrojącej
muszą zachodzić na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być
równa i nie może być widoczna siatka z włókna szklanego. W przypadku ułożenia podwójnej warstwy
siatki, każda warstwa musi być pokryta warstwą kleju o grubości min. 3 mm.
Gdy klej dokładnie zwiąże (ok.2-3dni), nanosić można masę tynkarską.
Na cokole oraz w dolnej części ścian do wysokości 2 m ściany, należy zabezpieczyć warstwy
styropianu 2 warstwami siatki zbrojącej.
4.2.
Wyprawa elewacyjna - tynk.
Jako warstwę wykończeniową ocieplanych ścian proponuje się zastosowanie tynku silikonowego
cienkowarstwowego np. firmy BAUMIT, BOLIX; KABE itp. Jest to tynk cienkowarstwowy na bazie
żywicy akrylowej, cechujący się bardzo dobrą trwałością, przyczepnością i podwyższoną
elastycznością. Ponadto tynk ten jest zmywalny, jak również odporny na spaliny i zanieczyszczenia
alkaiczne. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C,
ani wyższa niż +25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności
względnej powietrza oraz chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych.
4.3. Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej
Zwody pionowe instalacji odgromowej należy umieścić pod warstwą ocieplenia w rurach
instalacyjnych PCV. Złącza zwodów pionowych powinny być pozostawione na wierzchu, lub
umieszczone w puszkach.
4.4. Parapety.
Parapety należy wykonać z blachy aluminiowej grub. 0,7 mm, powlekanej proszkowo farbami
poliestrowymi. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy grub. 0.55 mm powlekanej farbami
poliestrowymi w kolorze parapetów.
5.
Ocena wykonania i warunki odbioru robót.
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbioru
robót budowlanych podanymi w SST nr 1
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót:

15

-

Po dostarczeniu materiałów na budowę,
Po przygotowaniu podłoża,
Po przyklejeniu, bądź położeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania,
układania gładzi cementowej lub pokrywania papą.
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych.
Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować sprawdzenie spadków,
równości, czystości i suchości podłoża,
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować:
- Sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym,
- Sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej
wartości współczynnika przenikania ciepła k przegrody,
- Sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
- Sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy zastosowano
kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża,
- W przypadku stosowania styropianu-sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałem zawierającym
w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.
6.
Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”
6.2.
Kontrola robót tynkarskich
W czasie wykonywania robót ociepleniowych i tynkarskich powinna być przeprowadzona kontrola
międzyfazowa dotycząca:
- sprawdzenia jakości podkładu pod ociepleniem
- sprawdzenia jakości stosowanych materiałów,
- sprawdzenia jakości powłok tynkarskich. Podczas sprawdzenia należy zwrócić uwagę na
równomierność rozłożenia tynku oraz jednolitość koloru i odcień warstwy tynkarskiej.
- sprawdzenia temperatury w czasie tynkowania i schnięcia powłok
- przyczepności tynku do podkładu
- odporności na zmywanie wodą
- odporności na wycieranie
6.3.
Badanie gotowej okładziny polega na:
- sprawdzeniu przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie w kilku dowolnie wybranych
miejscach; głuchy dźwięk wskazuje na złe przyleganie okładziny
- sprawdzeniu prawidłowości przebiegu spoin i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm
- sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w
prostopadłych do siebie kierunkach łaty 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni i pomiar
prześwitu z dokładnością do 1 mm
- wizualnej ocenie szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia
- wizualnej ocenie jednolitości barwy płytek
7.
Odbiór robót.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt. 9
Podstawą odbioru jest 1 m2 ułożonej warstwy ocieplenia wraz z warstwami wykończeniowymi.
8. Przepisy związane.
PN-B-10109:1998
PN-B-10106:1998
PN-70/B-10100
PN-B-10107:1998
PN-B-30042:1997
PN-82/B-02020

- Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
- Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
- Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych.
- Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN—88/B-30005Cement hutniczy 25.
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.
BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane.
BN-81/6859-03 Tkaniny szklane.

