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1.1

WSTĘP
Przedmiot STWiORB:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Gdańsku przy ul. Szczęśliwej 54 na wydzielonej działce nr
390/6 obręb 036. Budynek znajduje się w bliskiej odległości od linii kolejowej PKM oraz dworca kolejowego
Gdańsk Kiełpinek. Obiekt składa się z budynku głównego ( dawnej stacji kolejowej ) oraz wybudowanych w
ostatnich latach parterowych przybudówek zlokalizowanych od strony płn. – zach., płn. – wsch. oraz płd. –
zach. Budynek pełni funkcje mieszkalne, w budynku znajduje się pięć lokali gminnych. Budynek dawnego
dworca składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych ( parter, piętro – dolna mansarda ) oraz nieużytkowego
strychu – gór-na mansarda. Budynek jest częściowo podpiwniczony, w piwnicy zlokalizowane są komórki
lokatorskie. Lokale mieszkalne zlokalizowane na parterze posiadają niezależne, indywidualne, zewnętrzne
wejścia do mieszkań, natomiast dojście do mieszkań na piętrze oraz na strych odbywa się klatką schodową.
Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z częściową wymianą
posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej , prace nawierzchniowe w obrębie budynku oraz naprawa i remont
elewacji oraz docieplenie budynku przybudówki.
1.2

Zakres stosowania STWiORB:

Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) odnosi się do
wymagań wspólnych dla Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3

Zakres robót objętych STWiORB:

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4

Określenia podstawowe :
Ilekroć w STWiORB lub SST jest mowa o:
1. Dziennik Budowy - książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu wydającego,
wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych.
2. Inżynier/Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiającego/Inwestora, o której wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, posiadające
odpowiednie uprawnienia lub pełniąca rolę koordynacji nad personelem (osobami) posiadającym
odpowiednimi uprawnieniami.
3. Kierownik budowy - osoba posiadające odpowiednie uprawnienia, doświadczenie oraz wiedzę
techniczną, wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
4. Inwestor - Zamawiający, który stanowi jednostkę nadrzędną przy zlecaniu na roboty budowlane.
5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu.
6. Terenie budowy (plac budowy) - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, tj. magazyny
do składowania materiałów, place na sprzęt budowlany, pomieszczenia socjalne oraz sanitarne (np.
toi-toi). Na terenie budowy należy zachować bezwzględną czystość w celu zapewnienia BIOZ oraz ze
względów BHP.
7. Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa wynikająca z odpowiedniej
podstawy prawnej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem robót. Zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Wykonawcę.
8. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów robót
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(KOR), a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu (np. dzienniki
palowania/przewiertu).
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zatwierdzonymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Krajowa ocena techniczna - należy przez to rozumieć dokument dotyczący wyrobów budowlanych,
posiadających pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowiązującym prawem.
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Drodze tymczasowej (montażowej) / pas wydzielony (zajęty) - należy przez to rozumieć drogę/ciąg
pieszo-rowerowy specjalnie przygotowany, przeznaczony do ruchu/potrzeby wykonania robót
budowlanych dla pojazdów, maszyn i urządzeń obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu wraz z oznakowaniem tymczasowym i
wszystkimi niezbędnymi opłatami administracyjnymi (lokalnymi).
Rejestrze obmiarów / Księga Obmiaru Robót (KOR) - należy przez to rozumieć - akceptowaną
przez Inżyniera książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
Kosztorys - dokument opracowany w celu określenia ceny według ustalonych metod kalkulacji, w
oparciu o przedmiar lub obmiar robót.
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót budowlanych, posiadające aktualne certyfikaty,
aprobaty itp. Dopuszczające do obrotu w budownictwie, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

22. Normach Europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
23. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
24. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
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uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
25. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
26. Pozostałe określenia nie wymienione, lecz zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
zawartymi w określonych Ustawach i Rozporządzeniach, ogólnie stosowanymi w budownictwie, wg
pkt.10 tej i kolejnych SST z pkt.1.3.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót :

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, STWiORB lub SST i poleceniami Inwestora/Inżyniera.
1.5.1

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy
oraz dokumentacje projektową.
Zamawiający nie udostępni Wykonawcy w trakcie realizacji robót pomieszczenia na cele socjalne.
Wykonawca będzie musiał na swój koszt zorganizować tymczasowe zaplecze dla wykonywania robót.
1.5.2
-

Dokumentacja projektowa:

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
Rysunki i detale pozwalające określić lokalizację, charakter i zakres robót.
Opis planowanych prac
Przedmiary robót
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Dokumentacja projektowa uwzględniała będzie podział
na:

- dostarczoną przez Zamawiającego,
dokumentację powykonawczą:
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i przestrzegania przepisów BIOZ i
BHP w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną jako koszty ogólne budowy.
1.5.5

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
[1.]

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,

[2.] środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c.

możliwością powstania pożaru lub innej katastrofy,

d. utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.5.6

Ochrona przeciwpożarowa:
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7

Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8

Bezpieczeństwo i higiena pracy:
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz BIOZ.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej w kosztach pośrednich.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów:
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
2

MATERIAŁY

2.1 Wymagania Ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB
i dokumentacji projektowej.
Ponadto materiały stosowane powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującym
prawem:
-

posiadać aktualne dokumenty zezwalające do stosowania w budownictwie,

-

posiadać odpowiednie oznakowanie materiałowe zezwalające do stosowania w budownictwie,

-

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania,

-

inne elementy wymagane do stosowania w budownictwie,
Każdorazowo technologia powinna być zgodna z dokumentacją projektową oraz zgodnie z wiedzą
techniczną i panującymi zasadami, zgodnymi z przyjętym i zatwierdzonym systemem. Wykonawca powinien
poinformować autora projektu oraz nadzór jaki system przyjął oraz złożyć deklarację, że jest zgodny z
dokumentacją projektową.
2.2

Akceptowanie użytych materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
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Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z
tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego
procesu eksploatacji.
UWAGA : Możliwe jest stosowanie materiałów zamiennych od referencyjnych materiałów podanych w
dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Równoważny materiał zamienny musi spełniać co najmniej
parametry równoważności lub je przewyższać.
2.3

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.4

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 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 zgody Inżyniera.
2.5

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
2.6

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami STWiORB.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:

2.7

-

współpracę i pomoc Wykonawcy,

-

wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji
materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający
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przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po
zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Cały sprzęt i urządzenia przeznaczone do pracy i wykonywania poszczególnych czynności przy realizacji
inwestycji, powinny być dopuszczone do stosowania i obrotu oraz muszą posiadać aktualne aprobaty,
certyfikaty i inne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski
oraz Unii Europejskie.
4.
4.1

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST, PZJ i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie.
4.2

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.
5.1

WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- plan zapewnienia jakości (PZJ),
- plan BHP,
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
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5.2

Prowadzenie robót budowlanych:

Każdorazowo technologia powinna być zgodna z dokumentacją projektową oraz zgodnie z wiedzą
techniczną i panującymi zasadami wykonywania technologii robót, zgodnymi z przyjętym systemem.
Wykonawca powinien poinformować autora projektu oraz nadzór jaki system przyjął oraz złożyć deklarację,
że jest zgodny z dokumentacją projektową.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także
w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Roboty rozbiórkowe w budynku prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Na czas
prac remontowych wymagane będzie zajęcie ciągu pieszego wzdłuż budynku od ul. Łąkowej i ul. Chłodnej w
celu ustawienia rusztowania. W przedmiotowym budynku przed rozpoczęciem prac elewacyjnych teren wokół
budynku należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, przy wejściu do budynku wykonać
niezbędne zadaszenia i pomosty dla mieszkaniców.
W przypadku natrafienia na inne warunki niż przewiduje projekt, niezwłocznie powiadomić autora
projektu. Wszelkie zmiany konstrukcyjne i materiałowe wymagają akceptacji autora niniejszego opracowania.
Należy koniecznie przeprowadzić nieniszczące badania mykologiczne.
Roboty elewacyjne budynku prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, przy czym
należy zwrócić szczególną uwagę na nie zinwentaryzowaną instalacje elektryczną.
Podczas robót ziemnych takich jak: izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych wykonawca przy
wyborze technologii robót powinien uwzględnić niejednorodność warstw gruntu oraz zmienny poziom wód
gruntowych.
Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Na czas
prowadzonych prac izolacyjnych przewidzieć zajęcie ciągu pieszego od strony frontowej oraz tymczasowe
podesty przy wejściach do budynku, których koszty trzeba ująć w kosztach ogólnych budowy.
W przypadku natrafienia na inne warunki niż przewiduje projekt, niezwłocznie powiadomić autora
projektu. Wszelkie zmiany materiałowe wymagają pisemnej akceptacji projektanta oraz inwestora.
Wszelkie roboty budowlane prowadzone na ww. budynku winny być wykonywane pod szczególnym
nadzorem, zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem szczególnych
środków ostrożności i przepisów BHP.
Wszelkie dane należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu budowy. Ewentualne odchyłki skorygować
bezpośrednio na budowie powiadamiając projektanta. Wykonawcy robót winni posiadać odpowiednie
uprawnienia i wiedzę techniczną wynikającą z odpowiedniego doświadczenia do wykonywania robót.
6.
6.1

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli jakości i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są
określone w STWIORB i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową.
6.2

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
9

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.3

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora
nadzoru.
6.4
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5

Program zapewnienia jakości (PZJ):

Wykonawca opracuje i przedstawi w momencie potrzeby do zaakceptowania przez Inżyniera planu
(programu) zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST.
6.6

Zasady kontroli jakości robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.7

Certyfikaty i deklaracje:
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
[1.]
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.
[2.]

(Dz. U. 99/98),
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

[3.]
[4.]

Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

[5.]

znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.8

Dokumenty budowy
[1.]

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w
szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
− datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramu Robót,
−

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

−

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia Inżyniera,
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

−
−
−
−

zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

−

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających

−
−
−

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
geologiczno-geotechnicznej,
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,

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 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.
[2.]

Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na kontrolę przebiegu inwestycji, wykonywanych robót
i wbudowania materiałów lub urządzeń, a niekiedy stanowi rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
zaakceptowanym kosztorysie lub w SST.
[3.]

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: a.
pozwolenie na budowę,
b. protokoły przekazania terenu budowy,
11

c. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d. protokoły odbioru robót,
e. protokoły z narad i ustaleń,
f. operaty geodezyjne,
g. dokumentację geologiczną,
h. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, BHP, PZJ.
i. dzienniki palowania, przewiertów, itp.
[4.]

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
7.
7.1

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub w poszczególnych SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót zgodnie z
dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie i formie określonym w umowie.
7.2

Zasady określania ilości robót i materiałów

Jeżeli w SST dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się, że mierzone ilości netto będą
określane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokładnością odpowiadającą podanej dla danej pozycji w
dokumentacji projektowej (kosztorys ofertowy, zestawienia tabelaryczne). Ilości, które mają być obmierzone
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 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.
7.4

Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inżyniera.
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7.5

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone w celu sporządzania miesięcznych raportów o postępie prac, przed
częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw
w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się natychmiast po ich zakończeniu.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie KOR. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do KOR, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8

ODBIÓR ROBÓT

8.1

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b. odbiorowi częściowemu,
c.

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d. odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżyniera na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
8.4
8.4.1

Odbiór końcowy
Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi i geologicznymi pomiarami powykonawczymi,
b. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
c.

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

d. protokoły odbiorów częściowych,
e. recepty i ustalenia technologiczne,
f.

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

g. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
h. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
i. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
j. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją
geologiczną,
k. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5

Odbiór ostateczny upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy)
robót”.
14

9

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu/przedmiaru (wg pkt. 7) przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie), szczegóły zasad rozliczeń Zamawiający
uwzględni w SIWZ oraz Umowie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
o

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

wartość użytych materiałów (koszty bezpośrednie) wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i strat technologicznych, transportu zewnętrznego jak i wewnętrznego,
o cenę utylizacji materiałów z rozbiórki/uległych zniszczeniu wynikającym z technologii, o wartość pracy
sprzętu (koszty bezpośrednie) wraz z mobilizacją i demobilizacją razem z narzutami, o koszty
pośrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyka, o pozostałe usługi niebędące robotami budowlanymi zgodnie
z odrębnymi przepisami prawa, a będące niezbędne do wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia,
tj. usługi geodezyjne, usługi projektowe, usługi laboratoryjne, zajęcie pasów zieleni lub ciągów
pieszych, przeprowadzenie badań (np. mykologicznych, itd.), itp.
o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2
Objazdy, przejazdy, przejścia i organizacja ruchu:
o

9.2.1 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów, przejść i tymczasowej organizacji ruchu
ponosi Wykonawca zgodnie z opłatami lokalnymi.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Ustawy
[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 z późn. zm.).
[2.] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.).
[3.]
[4.]

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. poz. 1287 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2008 r. poz. 150 z późn. zm.).

[5.]

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. poz. 881 z późn. zm.).

[6.]

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodności (Dz.U.2002 nr166 poz.1360 z późn. zm.).

[7.]

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. poz. 1321 z późn. zm.).

[8.]

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

[9.]

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. poz. 1380 z późn.
zm.).

[10.] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. z 2006 r. poz. 858 z późn. zm.).
10.2 Rozporządzenia
[11.] 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. poz. 690 z późn. zmianami)
[12.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. poz. 430 z
późn. zmianami)
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[13.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).
[14.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. poz. 578 z późn. zmianami)
[15.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.).
[16.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004 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. z 2004 r. poz. 2011 z późn.
zm.).
[17.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. poz. 2375
z późn. zm.)
[18.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 z późn. zm.).
[19.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
[20.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
[21.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202. poz. 2072 z późn. zm.).
[22.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
10.3 Inne dokumenty i instrukcje
[23.] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowywane przez jednostki
wdrażające, aktualne zgodnie z normami budowlanymi, tj. np.:
a) Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych ISBN 978-83-249-6072-9, [24.]
PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia [25.]
Powszechne Standardy Kosztorysowania, WACETOB-PZITB, VII.2015 r.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH (SST)
B 0.01
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem robót rozbiórkowych .
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbiórek przy realizacji zadania inwestycyjnego.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”.
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy.
Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów
uzyskanych z rozbiórki .
Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i ziemię z wykopów
należy wywieść na legalne wysypisko.
3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być dowolny rodzaj sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wyk. robót podano w OST„ Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji Technicznej,
przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót
rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić i oznakować tablicami
ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe- wstęp wzbroniony”. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać
mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz przez Inżyniera.
Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej, roboty należy
wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe elementów przewidzianych do
ponownego wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz zgodnie z
Specyfikacją OST - Wymagania Ogólne.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie z Specyfikacją OST Wymagania Ogólne.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST “Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego
zakresu robót rozbiórkowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego .
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
· roboty przygotowawcze
· wszelkie roboty rozbiórkowe
· oznakowanie robót
· wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku
· podział materiałów uzyskanych z rozbiórki
· transport materiałów na placu budowy
· wywóz ziemi i odpadów z rozbiórki
W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu odpadów obejmującą załadunek,
wywóz na legalne składowisko odpadów i wyładunek.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47, poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
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TECHNICZNE WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT
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B 0.02
ROBOTY ZIEMNE
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1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wszystkich prac ziemnych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w/w przedmiotowego
zadania inwestycyjnego.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wykopów związanych z wykonywanym obiektem, wraz z usunięciem wody z wykopu lub
zabezpieczeniem wykopu przed napływem wody, a przede wszystkim:
a)wykonanie wykopu – koryta , z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
b)ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
c)profilowanie wykopu
d)zagęszczenie powierzchni wykopu
e)przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
Is=gd/gds
gdzie:
gd – gęstość objętościowa zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3)
gds. – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B04481:1998 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.2 Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
U=d60/d10
gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
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d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 1% gruntu, (mm),

1.4.3Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
Io=E2/E1
gdzie:
E1 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998 [4],
E2– moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998 [4].
1.4.4 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania
ogólne” pkt. 2.
2.2.Szczególne wymagania dotyczące materiałów
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach. Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości
gruntu w wykopach.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne" .
3.2. Sprzęt
Roboty ziemne prowadzone będą ręcznie i mechanicznie przy życiu sprzętu
ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

mechanicznego do robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
-odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki,)
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, itp.),
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe.),
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-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne"
4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Transport gruntu odbywać się będzie dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru dla danego asortymentu.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu jego
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Transport mas ziemnych należy prowadzić pojazdami samochodowymi specjalistycznymi .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne"
5.2.Wymagania dotyczące zagęszczenia
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia
należy je dogęścić. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie. Jeżeli wartości
wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
inspektorowi nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne".
6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Przed przystąpieniem do wykonywania realizacji wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność
rzędne terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następujące
elementy :
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- zgodność wykonywania robót z Dokumentacja Projektową
- roboty pomiarowe
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne" pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót.
Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora. Obmiar nie powinien obejmować
jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie
przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić
roszczeń o dodatkową zapłatę.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogólne" pkt.8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne".
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji Kosztorysu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
2.PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
3.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
4.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
5.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
6.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem podsypek i podbudów wraz z zagęszczeniem przy realizacji zadania
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy
na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres wykonania zasypów obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- wbudowanie wszystkich warstw technologicznych wraz z zagęszczeniem
- profilowanie i zagęszczanie
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac.
1.4.2.Dokop (złoże) - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów (zasypów),
1.4.3.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu
1.4.4.Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
U=d60/d10
gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 1% gruntu, (mm),
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania
ogólne”, punkt 2.
2.2. Grunty i materiały do nasypów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podbudowy są:
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-pospółka
-kruszywo kamienne o frakcji, 0-31.5mm
-piasek zwykły
-glina
-żwir
-cement
-woda
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”, punkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu, do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne i ręczne, koparki, szpadle, koparki chwytakowe,
ładowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3.3. Dobór sprzętu zagęszczającego
Sprzęt używany do zasypywania
Nadzoru.

wykopów i zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inspektora

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania,
transportu, wbudowywania i zagęszczania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”, punkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiału).
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”, punkt 5.
5.3. Zagęszczanie
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie.
Grubość warstwy zagęszczanej oraz rodzaj sprzętu i liczba przejść powinna być ustalona przez Wykonawcę
doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonania warstw podbudowy. W okolicach urządzeń lub warstw
odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie gruntu powinno
odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej.
Wilgotność materiału zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej, W
przypadku wilgotności mniejszej niż 0,8 optymalnej, grunt należy polewać wodą, a w przypadku wilgotności
większej niż 1,25 optymalnej, grunt należy przesuszyć.
Zagęszczanie powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia
powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia określonego w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji
projektowej..
Wilgotność materiału zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej.
5.4. Dopuszczalne odchyłki
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:
0,02%- dla spadków terenu
2 cm- dla rzędnych dna wykopu
5.5. Wykonywanie prac w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie warstw podczas mrozów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w OST „Wymagania ogólne”,, punkt 6.
6.2. Sprawdzenie odwodnienia
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych.
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania
Sprawdzenie jakości wykonania polega sprawdzeniu zgodności z wymaganiami niniejszej SST oraz
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczególną uwagę należy zwrócić
na:
-badania przydatności gruntów
-badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw
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-badania zagęszczenia
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punkcie 5.4 specyfikacji powinny
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową są jednostki z przedmiaru robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, punkt 8. Roboty ziemne uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji Kosztorysu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
„Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru" zalecenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa nr GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, Warszawa 1994.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania podłoża
posadzek i warstw izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie podłoży i izolacji posadzek .
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania
Ogólne" pkt 2.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami
Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykonania roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2.2 Woda
Można stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3 Zaprawy- podkłady i wylewki
Wymagane dane techniczne dla gotowych podkładów:
-spełnione wymagania PE-EN 13813
-produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB
-wytrzymałość na zginanie >5 Mpa
31

-wytrzymałość na ściskanie > 20 Mpa
Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek:
-spełnione wymagania PE-EN 13813
-produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB
-wytrzymałość na zginanie >7 Mpa
-wytrzymałość na ściskanie > 25 Mpa
2.4 Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania PN-EN 13139:2004 a w szczególności:
-nie zawierać domieszek organicznych
-mieć frakcje różnych wymiarów
2.5 Izolacje przeciwwilgociowe
Wszystkie materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i
obowiązującymi normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Przewidziano zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej z folii płynnej. Należy stosować folie płynne pod płytki
ogólnie dostępne w handlu posiadające wszystkie wymagane świadectwa i deklaracje.
2.6 Zaprawy samopoziomujące
Wyroby muszą być zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadające ocenę higieniczną Państwowego Inspektora
Higieny.
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3
Temperatura stosowania: od 5 do 10 C
Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813) : C30
Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7
Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m
Ścieralność (wg PN-EN 13813) : A12
Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania Ogólne"
pkt 3.
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3.2 Sprzęt
Prace można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu przy czym Wykonawca jest zobowiązany do używania
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w
miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku. Sprzęt używany przez Wykonawcę inny niż przewidziany w Dokumentacji Projektowej musi
uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania
Ogólne" pkt 4.
4.2 Transport
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki
transportu. Powinny one zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą
spełniać wymagania ruchu drogowego pod względem formalnym i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania Ogólne" Pkt 5.
Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wykonania podłóg i posadzek określa Projekt Budowlany oraz
dokumentacja kosztorysowa.
5.2. Podkłady cementowe i betonowe
Podkład cementowy powinien być wykonywany zgodnie z przedmiarem robót, który powinien określać
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podkład cementowy
powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej lub
jako podkład związany z podłożem.
Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia
ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład (np. w postaci warstwy wyrównawczej) powinno być wolne od kurzu
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych
elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacji.
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:
- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
- oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach.
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Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego
zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową ławą przykładana w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości
lub szerokości pomieszczenia.
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie na
głębokość 1/3 – 1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w
korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciągu pierwszych 7 dni
podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.3. Zastosowanie gotowych posadzek cementowych
Zaprawa do wykonywania podkładu podłogowego na bazie cementu do stosowania wewnątrz obiektów
budowlanych.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pyły, bitumy, oleje).
Oczyszczone, odkurzone podłoże należy zwilżyć wodą, a w przypadku słabego i silnie chłonącego podłoża
zagruntować emulsją gruntującą.
Wykonanie:
Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,10 do 0,12 litra wody na 1 kg suchego proszku
i dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła kubełkowego lub w betoniarce. Zaprawę nanosić na
przygotowane podłoże tak jak tradycyjne jastrychy cementowe. Szerokość układanego pola ok. 2m.
Wyrównać zaprawę za pomocą łat przesuwanych po wcześniej przygotowanych prowadnicach oddzielających
pola. Powierzchnię zatrzeć na gładko. Zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin. W przypadku gęstnienia w
tym czasie, należy ją ponownie wymieszać dolewając wody. W czasie wiązania chronić przed zbyt szybkim
wysychaniem. Po wstępnym związaniu wykonać dylatację oraz pielęgnować jak tradycyjny beton.
Przechowywanie:
Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach. Czas przechowywania do
12 miesięcy.
5.4. Zastosowanie gotowych samopoziomujących zapraw cementowych
Stosowane do ręcznego wylewania podkładów i podłoży pod płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny
elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.
Właściwości:
Suchą mieszankę cementową można stosować w dowolnej ilości warstw, lecz tak, aby grubość jednej warstwy
nie przekraczała 20mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy powierzchnię należy zagruntować emulsją
gruntującą.
Przygotowanie podłoża:
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Podłoże powinno być czyste i wolne od zatłuszczeń. Wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna być
większa niż 1,5 Mpa. Przed przystąpieniem do wylewania podłoże należy zagruntować emulsją gruntującą,
która ułatwia rozpływanie masy i powoduje wyrównanie chłonności podłoża. .Wylewkę należy oddylatować od
ścian, a istniejące w podłożu dylatacje należy zaznaczyć na ścianach i po związaniu wylewkę w tych miejscach
naciąć.
Wykonanie:
Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody w proporcji zgodnej z instrukcja producenta.
Składniki intensywnie mieszać do momentu
uzyskania wolnej od grudek masy. Po odczekaniu ok. 5 minut zaprawę dokładnie wymieszać. Na
przygotowane podłoże wylać płynną zaprawę i rozgarnąć po powierzchni podłoża paca stalową lub łatą oraz
chronić przed zbytnim wysychaniem.
Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych , w oryginalnych opakowaniach. Czas przechowywania
do 12 miesięcy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania Ogólne"
pkt 6.
Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.4. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót .
Sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich elementów zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST oraz Dokumentacją
Techniczną.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania Ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową dla wszystkich warstw posadzki izolacji są jednostki podane w przedmiarze robót.
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru prac podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogólne" pkt 8.
1. Odbiory izolacji przeciwwilgociowych powinny być przeprowadzone w następujących fazach robót :
- po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację
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- po wykonaniu każdej warstwy izolacji
Odbiór powinien obejmować :
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu,
- sprawdzenie ewentualnych spadków podłoża lub podkładu
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej położenia,
- sprawdzenie uszczelnienia izolacji.
2. Odbiór podkładu powinien być przeprowadzone w następujących fazach robót :
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach kont
rolnych
Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona wymagana,
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty
kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1mm,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
3. Odbiór końcowy robót posadzkowych polega na :
- sprawdzeniu z godności robót z Projektem Budowlanym, i kosztorysem
- sprawdzeniu jakości użytych materiałów
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania posadzki obejmującego :
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,
· sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej,
· sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej,
· sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych,
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania
Ogólne" pkt 9.
Płaci się za ustaloną ilość w m2 ułożonej posadzki (przy określonej przedmiarem grubości) wraz ze wszystkimi
jej elementami konstrukcyjnymi ( izolacje ip. ) wym. w pkt. 1.3. niniejszej ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
2. PN-EN 13318: 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.
3. PN-EN 13813: 2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały- Właściwości i
wymagania
4. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe pełne i samogasnące.
5.PN-86/B-01300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.
6.PN-88/B-06250 Beton zwykły.
7.PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
8.PN-88/6731-08 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego.
9.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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1
1.1

WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru izolacji .

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.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3 Zakres robót wymienionych w SST
Uwzględniając wiek budynku, intensywność prowadzonych robót remontowych, a także jakość i trwałość
materiałów izolacyjnych stosowanych podczas realizacji należy wykonać izolacje przeciwwilgociowa
ścian. Prace remontowe powinny obejmować systemowe wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej
pionowej i poziomej remontowanego obiektu.
Izolację poziomą ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych wykonać na poziomie terenu
metoda iniekcji jednorzędowej niskociśnieniowo.
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwko wilgoci.
System zaproponowany przez wykonawcę powinien być przedłożony nadzorowi i projektantowi do
zaopiniowania jednomyślnego zaakceptowania.
1.4

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów
powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. Warstwa
gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki
ochronnej.
Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w części
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.
Przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym
podciąganiem wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru
normalnej wilgotności.
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) - gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych
preparat, który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczną blokadę przeciw
wilgoci podciąganej kapilarnie.
Końcówka iniekcyjna - urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ciśnieniem
do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.
Wilgotność masowa materiału [%] - stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiału
suchego wyrażony w %.
Sorpcja - wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia a materiałem porowatym, aż do
osiągnięcia punktu równowagi.
Wilgotność sorpcyjna [%] - stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia przy stanie
równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony
w %.
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Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu
odpływowi ciepła z budynku.
W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w
okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega
natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony
mikroklimat.
Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu
się hałasu.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią:
-

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowę,

-

projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

-

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z późn. zmianami),

-

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia
producentów dotyczące stosowania wyrobów,

-

protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z
badań kontrolnych,

-

dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami).
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania:
-

charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentów,

-

rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
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-

przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

-

sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

-

rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

- szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych
oraz zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych.

2

MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B.0.00 Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Ponadto materiały stosowane powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującym
prawem:
-

posiadać aktualne dokumenty zezwalające do stosowania w budownictwie,

-

posiadać odpowiednie oznakowanie materiałowe zezwalające do stosowania w budownictwie,

-

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania,

-

inne elementy wymagane do stosowania w budownictwie,

Każdorazowo technologia powinna być zgodna z dokumentacją projektową oraz zgodnie z wiedzą
techniczną i panującymi zasadami, zgodnymi z przyjętym i zatwierdzonym systemem. Wykonawca
powinien poinformować autora projektu oraz nadzór jaki system przyjął oraz złożyć deklarację, że jest
zgodny z dokumentacją projektową.
2.2

Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1

Preparat do wykonania przepony poziomej:

Płynny koncentrat krzemianujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. Stosowany
m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie,
do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kanałach,
oczyszczalniach ścieków itp.
Dane techniczne:

2.2.2

-

Gęstość: ok. 1,15 g/cm3

-

Odczyn pH: ok. 11

-

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:

-

Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości)

-

Nasiąkliwość powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2·h0,5

-

Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

-

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą.
Materiał wypełniający i iniekcyjny:

Bardzo drobnoziarnista zaprawa. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka charakteryzująca
się, po dodaniu wody, wysoką płynnością i zdolnością bez skurczowego wypełniania pustek w
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murze. Dzięki stosunkowo niskiej wytrzymałości nadaje się do stosowania w starych murach i
daje się łatwo nawiercać. Po związaniu charakteryzuje się dobrą przyczepnością na sucho,
porowatością i przepuszczalnością płynów iniekcyjnych. Wysoka odporność na siarczany
rozpuszczalne w wodzie. Dane techniczne
-

Uziarnienie: < 0,2 mm

-

Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3

-

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C
Czas wiązania przy 20°C początek wiązania: > 8 godz.

-

koniec wiązania: > 10 godz.

-

Zawartość porów powietrznych: < 10% obj.

-

Zawartość alkaliów: < 0,5%

-

Zawartość fazy C3A: < 0,1%

-

Kolor: szary

-

Gęstość objętościowa: ok. 1,4 kg/dm3 -

-

Wytrzymałość na zginanie o

7 dni: ok. 0,7 N/mm2 o 28 dni: ok. 1,0 N/mm2

-

Wytrzymałość na ściskanie o

7 dni: ok. 1,5 N/mm2 o 28 dni: ok. 3,5 N/mm2

-

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.

2.2.3

Porowatość: > 20% wag.

Szlam uszczelniający:

Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający).
Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka
uszczelniająca, która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną.
Dane techniczne:
-

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %

-

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

-

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

-

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania

-

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 N/mm2

-

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm2

-

Nasiąkliwość kapilarna: w24:< 0,1 kg/m2·h0,5 - Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: <

200 - Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
2.2.4

Obrzutka:

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych
później warstw tynku.
Dane techniczne:
-

Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

-

Kolor: szary

-

Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością

-

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1
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-

Głębokość wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm

-

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15 -

-

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.

2.2.5

Powłoka bitumiczna:

Stosowana na zimno, ochronna powłoka bitumiczna zawierająca rozpuszczalniki organiczne. Dane
techniczne
-

Rodzaj produktu: preparat bitumiczny, rozpuszczalnikowy

-

Gęstość (przy 20°C): ok. 0,93 g/cm3

-

Zawartość ciał stałych: ok. 60% wag.

-

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy czyścić benzyną lakową.

2.2.6

Gotowa mieszanka tynkarska:

Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg instrukcji WTA, do nakładania
w pojedynczych warstwach o grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz.
Dane techniczne:
-

Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

-

Kolor: szary

-

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: > 1 h

-

Temperatura stosowania: min. +5 °C

-

Wytrzymałość na ściskanie: ok. 6 MPa

-

Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2

-

Głębokość wnikania wody: > 5 mm

-

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 18 - Porowatość: > 50%

obj.
-

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1 Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.

2.2.7

Szpachlówka:

Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadająca się
do filcowania, do stosowania na podłożach mineralnych.
Dane techniczne:
-

Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

-

Kolor: stara biel

-

Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością

-

Skład: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypełniacze i

-

domieszki

-

Uziarnienie: do 0,5 mm

-

Wytrzymałość na ściskanie: ok. 5 MPa

-

Nasiąkliwość kapilarna: w < 0,5 kg/m2·h0,5
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-

Przepuszczalność pary wodnej (warstwa grubości 2 mm): sd ≤ 0,5 m - Czyszczenie

narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
2.2.8

Grunt głęboko penetrujący:

Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających
i hydrofobizujących. Dane techniczne
-

Gęstość: ok. 1,0 g/cm3

-

Temperatura zapłonu: niepalny - wodorozcieńczalny
Wygląd: mlecznobiały płyn

-

Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14

-

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić na świeżo wodą.

2.2.9 Farba elewacyjna silikonowa:
Farba wzmocniona żywicą silikonową. Powłoka z dodatkami grzybobójczymi przeznaczona na powierzchnie
zagrożone zaatakowaniem przez glony i grzyby
Dane techniczne w momencie dostawy:
-

Spoiwo: dyspersja czysto akrylowa, emulsja żywicy silikonowej

-

Pigmenty: pigmenty tlenkowe odporne na światło i alkalia

-

Gęstość: 1,59 g/ml

-

Lepkość: nadaje się do nakładania wałkiem lub pędzlem

-

Rozcieńczalnik: woda

-

Odczyn pH: 8,00

Dane techniczne powłoki:
-

Przepuszczalność pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd < 0,14 m

-

Współczynnik nasiąkliwości wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m2·h0,5

-

Stopień połysku: matowy, charakter mineralny

-

Faktura powierzchni: gładka

-

Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

-

Skłonność do brudzenia się: niewielka -

Kolory: biały, kolory z szerokiej gamy palet.

2.2.10 Farba wewnętrzna:
-

Spoiwo: bezrozpuszczalnikowa

-

dyspersja akrylowa

-

Pigment: dwutlenek tytanu

-

Gęstość: ok. 1,4 kg/l

-

Lepkość: odpowiednia do nakładania

-

Rozcieńczalnik: woda

-

Stopień połysku: matowy, ok. 6,0 % przy 85°

-

Wartość sd: 0,10 m

-

Odporność na zmywanie: zgodnie z DIN 53778 WM

-

Odporność na ścieranie
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-

na mokro wg DIN 13300: klasa 3

2.2.11 Tynk renowacyjny:
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych,
także jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. Kolor: stara biel.
Dane techniczne:
-

Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3 -

Kolor: star biel, szary, itd.

-

Ilość wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg

-

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina

-

Temperatura stosowania: min. + 5 °C

-

Wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 MPa

-

Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2

-

Głębokość wnikania wody: < 5 mm

-

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 12

-

Przewodność cieplna: ok. 0,25 W/mK

-

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1 Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.

2.2.12 Domieszka do zapraw:
Środek wytwarzający pory powietrzne oraz domieszka do zapraw. Wodny preparat oparty na surowcach
naturalnych tzw. „mydło z żywicy naturalnej”.
-

Gęstość: ok. 1,0 g/ cm3 przy 20°C

-

Lepkość przy 20°C: >10 sek. (dysza 4, DIN 53211)

-

Odczyn pH: ok. 12

-

Zawartość chlorowców: < 0,05 %

-

Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością o

DIN 1164/18555 o
-

Uplastycznienie wg DIN 1164 o

Tworzenie porów powietrznych wg
Czas wiązania wg DIN 1164

Gęstość zaprawy wg DIN 18555

D2.2.13 Płyty izolacyjne
Płyty izolacyjne (do zastosowania zgodnie z dokumentacją projektową):
EPS – płyty z polistyrenu ekspandowanego – powstają przez wstępne spienienie granulek, a następnie
„sklejenie” ich w formę bloku, który następnie cięty jest na płyty o wymaganych wymiarach. Struktura
tego materiału jest dość porowata, co wpływa głównie na zwiększoną nasiąkliwość w przypadku
zawilgocenia.
XPS – płyty z polistyrenu ekstrudowanego – produkowane są w formach o docelowych wymiarach płyt,
do których wtłaczany jest granulat ulegający spienieniu. Płyty te mają więc bardziej jednorodną
zamkniętokomórkową strukturę o gładkich powierzchniach.
Izolacyjność termiczna – współczynnik przewodzenia ciepła:
Styropian EPS – λ = 0,031 (fasada – grafitowy)
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Izolacyjność akustyczna:
EPS i XPS – słaba. Wyjątek stanowią elastyczne płyty styropianowe stosowane do izolacji akustycznej
podłóg.
Odporność na ogień:
EPS i XPS – materiały samogasnące, w płomieniu topią się i zwęglają, nie podtrzymują ognia, po odjęciu
jego źródła gasną.
Chłonność wody: EPS – niewielka; XPS – znikoma.
2.2.14 Folia paroizolacyjna
Opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochlonność < 1% ; przesiąkliwość przy działaniu słupa
wody o wysokości 1,0m w czasie 24h - niedopuszczalne przesiąkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób
trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 2,0m , długość 50 - 75m. Folia
wiatroizolacyjna PP ; ciężar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalność pary wodnej > 1200g/m2 / 24h
; współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm , w poprzek
130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , długość 50 75m. 2.2.Materialy uzupełniające łączniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi, inne,
niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub
producentów.
2.2.15 Materiały pomocnicze
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:
-

kleje,

-

rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,

-

łączniki mocujące, kotwy, śruby,

-

taśmy dylatacyjne, uszczelniające,

-

woda lub inne preparaty do rozcieńczania,

-

gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej.

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z
innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu”.

2.2.16. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 Wymiary
jak poz. 2.2.1. Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych Nasiąkliwość
nie powinna być większa od 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. Odporność na działanie
mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła
upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast
wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk-nięcie.
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
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2 na 15 sprawdzanych cegieł 3
na 25 sprawdzanych cegieł 5
na 40 sprawdzanych cegieł.
2.3 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
-

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),

-

są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

-

spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

-

niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn.
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),

-

opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),

-

spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót
hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokołem przyjęcia materiałów.

2.4 Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem
promieni słonecznych.
Wyroby izolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki
papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy
zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić
skład chemiczny wody.
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3

SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2
Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację.
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów
izolacyjnych.
•

Do wykonywania robót izolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiałów izolacyjnych,
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże,
e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,
f) do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.
•

Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposażona w
wiertła; przy większych grubościach murów wiertarka powinna być wyposażona w prowadnicę
pozwalającą na zachowanie stałego kąta pochylenia otworów,
b) do odpylenia odwiertów - odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka,
c) do podawania preparatu w otwory - iniektor (urządzenie tłokowe do iniekcji niskociśnieniowej) lub
pompa iniekcyjna z końcówkami iniekcyjnymi i wężem iniekcyjnym, sprężarka,
d) pomocnicze - waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania
preparatu iniekcyjnego, lanca do wypełniania otworów wyprawą, termometr, wilgotnościomierz,
naczynie i wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4

TRANSPORT

4.1

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

4.2

Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem
mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok
siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania
się w trakcie przewozu.
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Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje
mogące zmienić skład chemiczny wody.
Transport materiałów izolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.
5

WYKONANIE ROBÓT

5.1

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

5.2

Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych

Do wykonywania robót izolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw
izolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów.
Wymagania dotyczące podłoży pod izolacje

5.3
5.3.1.

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na
podłożach:
-

betonowych lub żelbetowych monolitycznych,

-

murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków
betonowych,

-

z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące
wymagania ogólne:
-

powinny być nośne i nieodkształcalne,

-

powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i
rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów
hydroizolacyjnych),

-

połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej
5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),

-

podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań
producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

-

odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju
nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być
całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać
dobrą przyczepność do podłoża.
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5.3.2.

Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych

Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być
wykonane z następujących klas betonu:
-

B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,
B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

-

B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz
w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących.

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów
zawierających rozpuszczalniki.
5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy
wykonać na zaprawie cementowej.
Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydro izolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni.
5.4 Warunki prowadzenia robót izolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji
producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i
podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu
rosy.
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza
przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających
warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty
należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy
prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m,
to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie)
lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu
danego miejsca.
Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła
wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót
hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową.
5.5 Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części
podziemnych i przyziemi budynków
5.5.1. Wymagania ogólne
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia
i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące
wymagania ogólne:
- stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest
niedopuszczalne),
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-

ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,

-

izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,

-

rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana,
przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia
budynku oraz jego poziomu posadowienia,

-

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej
warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na
wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża,

-

izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,

-

niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie
w sposób destrukcyjny,

-

miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,

-

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki
powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny).

5.5.2.

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów
hydroizolacyjnych:
-

mas hydroizolacyjnych,

-

pap asfaltowych,

-

folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania
szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu
budynku są następujące:

-

izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych
warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych
warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,

-

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,

-

wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej
warstw,

-

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowań,

-

folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli
zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na
powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z
izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie
jako dodatkowe warstwy drenażowe.

5.5.3.

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów
hydroizolacyjnych:
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-

laminatów z mas hydroizolacyjnych,

-

pap asfaltowych,
folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

-

powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

-

preparatów penetrujących w głąb podłoża, - blach do hydroizolacji.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania
szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu
budynku są następujące:

-

izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia wody
na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być wykonywane
zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej - jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone
w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych,

-

ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na
podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,

-

wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od najwyższego
przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,

-

powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem
że krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem
spływu wody po izolacji,

-

w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu
szczelności połączenia,

-

przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.

5.5.4.

Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłonić i oczyścić pas
muru, w którym wykonywana będzie izolacja wtórna. Luźne fragmenty muru należy usunąć, uzupełnić
ubytki, zasklepić rysy, a fugi oczyścić i wyspoinować
5.5.5.

Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji
(karcie technicznej) producenta materiałów iniekcyjnych. Najczęściej temperatura powietrza i podłoża
(muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i nie wy ższa od +30°C.
Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta
stosowanych preparatów iniekcyjnych.
Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej poziomu gruntu należy wykonywać w wykopach o
szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1 m, to wykop należy
wykonać ze skarpami (2 m dla skał zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o ścianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zależy od kategorii gruntu danego
miejsca.
5.5.6.

Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji

A.

Przeprowadzenie prac iniekcyjnych należy powierzyć
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu takich prac.

wykonawcy

posiadającemu

B.

W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządzać protokół, w którym należy ujmować
dane określone w pkt. 6.3.

C.

W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub wielorzędowo.

D.

W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w spoinach.

E.

W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia
preparatu należy wykonywać w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.
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G.

F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca się wykonywać iniekcję dwustronną tj. wiercić otwory z
obu stron muru, przy czym długość otworu powinna być taka, by w rzucie poziomym była nie
mniejsza niż 2/3 grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z
przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikację preparatu
iniekcyjnego, wypełnienie otworów zaprawą z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych
operacji wykonać taki sam cykl z drugiej strony. Ilości zużycia materiałów najlepiej wyznaczyć
poprzez iniekcję próbną lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej metody współczynnika
odnoszącego się do zużycia materiałów przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, określonego
przez producenta systemu.
Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy zalać mlekiem
wapiennym lub zabezpieczyć w inny sposób zalecany przez producenta systemu.

H.

Iniekcję wykonuje się metodą bezciśnieniową (grawitacyjną) lub metodą nisko-, średnio- lub
wysokociśnieniową. Wysokość ciśnienia podana w szczegółowej specyfikacji technicznej
powinna być dostosowana do wymagań producenta systemu oraz parametrów
wytrzymałościowych muru. Typy pomp i końcówek iniekcyjnych do iniekcji ciśnieniowej należy
dostosować do wymagań producenta systemu.

I.

Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci bezciśnieniowej. W strefie występowania
wody pod ciśnieniem iniekcję można wykonywać tylko z materiałów systemowych
przeznaczonych do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta.

J.

Proces iniekcji ciśnieniowej należy przeprowadzać z dużą ostrożnością, przy regulacji ciśnienia.
Przy gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze proces iniekcji należy przerwać i rozpocząć
od nowa od minimalnego ciśnienia.

K.

W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego. Zużycie
określonego preparatu do iniekcji nie jest w każdym przypadku jednakowe, zgodne ze zużyciem
teoretycznym określonym przez producenta systemu. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego
stanu muru, porowatości materiału z którego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecności
rys i pustek. Dlatego zalecane jest określanie koniecznego zużycia materiału do iniekcji oraz
czasu jego tłoczenia na podstawie wierceń i iniekcji próbnych.
Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji próbnych przyjmuje się zużycie podawane przez producenta systemu.

L.

W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej
przegrody lub przy zbyt małym zużyciu preparatu należy wykonać dodatkowe iniekcje
doszczelniające (reiniekcje).

M.

Powierzchnie ścian, posadzek i innych elementów, w strefie wykonywania robót izolacyjnych,
należy chronić przed zabrudzeniem w sposób przewidziany w szczegółowej specyfikacji
technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

5.5.7. Wymagania szczegółowe dotyczace iniekcji niskociśnieniowej:
Iniekcję ciśnieniową jednorzędową zaleca się stosować w ścianach o wysokim stopniu nasycenia
wilgocią oraz w przypadkach, gdy wynika to z zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie
średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie otworów można
dostosować do spoin tak, by nie „kaleczyć” lica muru. Otwory mogą być wykonywane poziomo, co
ułatwia wykonanie przepony i połączenie jej z innymi izolacjami.
Średnica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w jednym rzędzie zazwyczaj poziomo
lub pod kątem do 30° b ądź innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5
cm, na głębokość o 5-8 cm mniejszą niż grubość muru. Z otworów należy usunąć pył sprężonym
powietrzem lub przez odessanie. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru
nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych
wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną
przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania zaprawy (ten czas określa producent
zaprawy) należy ponownie wykonać otwory. Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy
wtłoczyć preparat iniekcyjny, pod ciśnieniem określonym przez producenta systemu, zgodnym z
ciśnieniem podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia
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preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniającego równomierne nasycenie muru. Zużycie powyższe oraz
czas tłoczenia najlepiej ustalić na podstawie iniekcji próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne określa
producent systemu.
Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić zaprawą
systemową, zalecaną przez producenta preparatu iniekcyjnego.
6

KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi budynków
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.
6.2.1.

Badania materiałów

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
-

w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, terminy przydatności podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolą
powinny być objęte w przypadku podłoży:
-

betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie
antykorozyjne wystających elementów metalowych,

-

murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania
z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,

-

gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystających elementów metalowych.

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:
-

styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

-

dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości
2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m podłoża i przez pomiar jego odchylenia
od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej.
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na
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powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz,
termometr).
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży
należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostałe badania należy
specyfikacjach technicznych.

przeprowadzić

metodami

opisanymi

w

odpowiednich

szczegółowych

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.3

Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:
-

przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

-

poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich
ciągłość i szczelność,

-

poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

-

poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez
izolację,

-

na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,

-

przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych
materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia
poszczególnych warstw itp.

6.4

Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:
-

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

-

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-

prawidłowości przygotowania podłoży,

-

prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

-

sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń
krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym
wyschnięciu i utwardzeniu.
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Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
-

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń
krawędzi izolacji),

-

sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,

-

sprawdzenie szczelności izolacji,

-

sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,

-

sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20
m powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji
z podłożem.
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami
nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m
izolowanej
powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1
pomiar na 25 m powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.
6.5

Badania przed przystapieniem do robót iniekcyjnych

Przed przystąpieniem do iniekcji należy przeprowadzić badania wstępne umożliwiające określenie rodzaju
iniekcji, średnicy i rozstawu otworów iniekcyjnych oraz zużycia i czasu tłoczenia preparatu iniekcyjnego,
których nie przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W celu określenia
rzeczywistego zużycia iniektu najlepiej przeprowadzić wiercenia i iniekcję próbną.
Materiały użyte do wykonania iniekcji powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
-

w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów iniekcyjnych, - stan
opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, - terminy
przydatności podane na opakowaniach.

Przed iniekcją kontrolą powinna być objęta budowa przegrody (muru), o ile jej nie dokonano w trakcie badań
wstępnych, w zakresie:
-

wytrzymałości i stateczności przegrody,

-

grubości i stopnia jednorodności przegrody,

-

obecność pustek, kawern,

-

występowania rys i spękań (szerokość i długość rys),

-

wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego przegrody (powłok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji należy sprawdzić:
-

prawidłowość odsłonięcia i oczyszczenia pasa przegrody, w którym wykonywana będzie iniekcja,

-

obecność luźnych fragmentów muru, niewypełnionych ubytków, niezasklepionych rys, - sposób
przygotowania fug (oczyszczenia i wypełnienia), - wilgotność i temperaturę przegrody oraz powietrza.

Wygląd powierzchni przegrody należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle
dziennym lub sztucznym. Wilgotność i temperaturę należy ocenić za pomocą odpowiednich przyrządów
(wilgotnościomierz, termometr).
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.6

Badania w czasie robót iniekcyjnych

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót iniekcyjnych z
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów
stosowanych do iniekcji.
Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich
czystości na zgodność z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta
systemu. W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego, co
może wskazywać na obecność kawern i spękań w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych należy
kontrolować na bieżąco i dokumentować w formie protokołu co najmniej następujące dane i parametry:
-

warunki wilgotnościowe (ewentualnie obciążenie wodą przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie
panujące w przegrodzie w czasie robót,

-

wilgotność względną powietrza,

-

temperaturę konstrukcji, materiału iniekcyjnego i powietrza,

-

wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworów,

-

informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których jest wykonana,
informacje o stosowanych materiałach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada
działania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiały,

-

informacje dotyczące technologii prac: rodzaj iniekcji, odstępy pomiędzy otworami, głębokość i kąt
nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej - rodzaj pompy i ciśnienie podczas iniekcji, - zużycie materiału
(iniektu) - zakładane i rzeczywiste.
6.7
Badania w czasie odbioru robót iniekcyjnych
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególności w zakresie:
-

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

-

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-

prawidłowości przygotowania przegród (podłoży),

-

prawidłowości wykonania i skuteczności izolacji wtórnej (badania bieżące).

Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. W szczególności konieczny jest protokół
dokumentujący kontrolę procesu iniekcji, prowadzony na bieżąco w trakcie izolowania przegrody.
Przy odbiorze robót kontroli należy poddać:
-

ciągłość izolacji wtórnej,

-

zgodność rozstawu otworów z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej
producenta systemu,

-

dokładność zasklepienia otworów, - stan nasycenia przegrody.

i

zaleceniami

Badania należy przeprowadzić wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworów poprzez pomiar
przeprowadzony z dokładnością do 0,1 cm.
6.8

Badania po wykonaniu robót iniekcyjnych

Po wykonaniu izolacji wtórnej metodą iniekcji należy stworzyć odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, warunki do wysychania przegrody.
Po upływie 6 tygodni i dodatkowo 6 miesięcy od przeprowadzenia iniekcji należy sprawdzić jej
skuteczność poprzez pomiar wilgotności masowej przegrody powyżej izolacji wtórnej (na wysokości
30 cm i 55 cm od poziomu górnych otworów iniekcyjnych) i określenie spadku wilgotności masowej.
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Jeżeli wilgotność masowa jest zbliżona do wilgotności sorpcyjnej, a spadek wilgotności masowej
wynosi co najmniej 70%, to należy uznać że przeprowadzone roboty iniekcyjne są skuteczne.
7

OBMIAR ROBÓT

7.1

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

7.2

Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej
powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m . Izolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w
metrach.
Wtórną izolację poziomą wykonywaną metodą iniekcji oblicza się w metrach kwadratowych przekroju
poprzecznego iniektowanej przegrody. Grubość i długość przegrody należy ustalać na podstawie
pomiarów na budowie, z dokładnością do 0,01 m.
8

ODBIÓR ROBÓT

8.1

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

8.2

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegającymi
zakryciu
są
podłoża
i
poszczególne warstwy
w
izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej
wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji wtórnych metodą iniekcji elementami ulegającymi
zakryciu są prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbiór
koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych musi być dokonany przed rozpoczęciem iniekcji.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.3

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką
formę przewiduje.
8.4

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz
czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
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-

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

-

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

-

dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

-

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

-

protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

-

protokoły odbiorów częściowych,

-

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, - wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty izolacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami
określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,

-

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności
hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

-

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie
wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do
odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
-

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

-

ocenę wyników badań,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą.
8.5

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9
9.1

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB B0.00 „Wymagania ogólne” punkt
9.
Płatność zgodnie z warunkami umowy obowiązującą obie strony, czyli Zamawiającego (inwestora) i
Wykonawcę robót.

9.2

Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót izolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót izolacyjnych w budynku
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
-

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez
zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej specyfikacji technicznej, - ustalonej w
umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają:
-

przygotowanie stanowiska roboczego,

-

dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

-

obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

-

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót
na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

-

zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,

-

przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,

-

przygotowanie podłoży, i przegród do iniekcji

-

demontaż przed robotami izolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

-

wykonanie prac izolacyjnych,

-

wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń,
trasowanie otworów,
wykonanie odwiertów,

-

oczyszczenie otworów,
wypełnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcję wstępną,

-

udrożnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie,
przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

-

wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji właściwej i ewentualnie iniekcji aktywatora, zaślepienie otworów,

-

usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

-

uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

-

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji
technicznej,
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-

likwidację stanowiska roboczego,

-

utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami
szczegółowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła wody
gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót
hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty obniżenia
poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub
stanowić podstawę oddzielnej płatności wyodrębnionej w ofercie. Sposób rozliczenia tych kosztów należy
ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.
W cenie należy uwzględnić cenę niezbędnych badań mykologicznych przez odpowiednie firmy lub
instytucje, posiadające niezbędne dokumenty i doświadczenie przy prowadzeniu tego typu badań.
10

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań.

PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997

Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997

Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997

Masa uszczelniająca.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na
gorąco.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-B-27621:1998
PN-EN 13252:2002

Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1).
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PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych - Definicje i właściwości.

PN-EN 1015-2:2000

Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw
do badań.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy
(za pomocą stolika rozpływu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy
(za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000

Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy
(za pomocą penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002
Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002

Cement - Część 2: Ocena zgodności.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-EN 1542-2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody
badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie.

PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i
Żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 1925:2001

Metody badań kamienia
nasiąkliwości kapilarnej.

naturalnego

–

Oznaczanie

współczynnika

PN-EN 772-5:2002

Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie zawartości
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002

Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody
elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i
kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz
początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002/A1:2005(U) Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody
elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej
podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych (Zmiana A1).
PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie
właściwości sorpcyjnych.
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna – Oznaczanie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych w
postaci proszku.
PN-89/C-04963 Analiza chemiczna – Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów chemicznych.
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PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 10456:2004Materiały i wyroby budowlane.
obliczeniowych wartości cieplnych.
PN-EN 12524:2003

Procedury

określania

deklarowanych

i

Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne
wartości obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda
obliczania.
PN-EN ISO 13788:2003Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów
budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody
obliczania.
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
10.2 Ustawy
-

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

-

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zmianami).

-

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.
84 z późn. zmianami).

-

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr
162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.3 Rozporządzenia
-

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

-

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 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).
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-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
-

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

-

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.

-

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 450000007. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH (SST)
B 0.06
STOLARKA BUDOWLANA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem
stolarki drzwiowej i okiennej .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej.
Zakres obejmuje:
- dostawę materiałów
- obsadzenie ościeżnic wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem;
- zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją;
- zabezpieczenie narożników ścian w miejscach poszerzenia listwą narożną aluminiową
- wykonanie tynku oraz gładzi na ościeżach;
- oczyszczenie powierzchni stolarki wraz z parapetami i podokiennikami po ich zamontowaniu
- dwukrotne malowanie ościeży
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt.1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją techniczną,
Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2 Materiały
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w normach
rysunkowych i zestawieniu stolarki. Rodzaj i parametry stosowanych materiałów określają Polskie Normy.
Stolarka winna posiadać odpowiednio: wymagane atesty, aprobaty ITB, ocenę higieniczną PZH.
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Materiały:
- komplety stolarki drzwiowej – ościeżnice ze skrzydłami (parametry i wymiary drzwi wg. przedmiaru robót oraz
załączników)
- komplety stolarki okiennej (parametry i wymiary wg. przedmiaru robót oraz załączników)
- podokienniki- półki i lady (parametry i wymiary wg. przedmiaru robót)
- uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa
- zaprawa murarska
- gips szpachlowy
- farba emulsyjna
- pianka montażowa
- taśma malarska
- inne materiały pomocnicze
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymogom jakościowym.
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologią założona w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje się użyć
następującego sprzętu:
- poziomica
- pion
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- metr
- śrubokręty
- dłuta
- młotki ręczne
- kielnie
- noże
- pace murarskie
- wiertarki
- wkrętaki
- wyciąg jednomasztowy elektryczny
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Transport
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak:
- samochód skrzyniowy
- samochód dostawczy
Wykonawca jest zobowiązany do załadunku i rozładunku wyrobów we własnym zakresie oraz używania
jedynie takiego transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość dostarczanych wyrobów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dot. wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 Wykonanie robót
Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory / progu/. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować
ją za pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna /drzwi / zaznaczyć na framudze punkty osadzenia
kotew mocujących. Wykuć dłutem otwór w ścianie, przykręcić zaczepy mocujące na ościeżnice. Kierować ich
końce do wewnątrz muru, zakotwić w murze. Umieścić materiał uszczelniający na powierzchni podpory, w
miejscu gdzie spoczywa dolna cześć ościeżnicy. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom.
Właściwą pozycje zabezpieczyć klinami, na czas montażu.
Cementować zaczepy zaprawą murarską lub cementem szybkowiążącym. Szczelinę miedzy framugą a
ościeżnicą wypełnić pianką montażowa , zabezpieczyć okno taśmą malarską. Po 24 godzinach odciąć nożem
nadmiar pianki.
Wewnętrzne powierzchnie futryny wyrównać gipsem. Spojenie okna z framugą uszczelnić masa silikonową
lub akrylową. Uzupełnić ubytki zewnętrzne, warstwą zaprawy, która powinna mieć grubość wystarczającą aby
zakryć szczelinę montażową ościeżnicy.
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Przed tynkowaniem usunąć kliny montażowe. W drzwiach zamontować okucia. Styk okna i parapetu
wewnętrznego uszczelnić masą silikonową.
Wymagania szczególne dotyczące wykonania robót
- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz
silnych wiatrów,
- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed
możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów
- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione
- podczas wiatru o szybkości większej ni_ 10 m/s, roboty należy wstrzymać
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli poniżej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptacje Inspektora
Nadzoru.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użytku tylko te wyroby i materiały, które:
(1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA z 1998r. ( Dz.U. nr 99/98 );
(2) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi niniejszej specyfikacji;
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez niniejsza specyfikację, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnia tych wymagań, będą odrzucone.
6.3. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszą
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlega:
- wykonanie poprawnego montażu stolarki okiennej, drzwiowej
- wypoziomowanie zamontowanych elementów
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- wypełnienie ubytków w ścianie
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- wykonanie poprawnego montażu parapetów zewn. i wewn.
- wykonanie progów drzwiowych
- „obrobienie” ościeży (tynk, gładź , malowanie)
7.OBMIAR ROBÓT
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
jednostką obmiaru są jednostki z przedmiaru robót.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2 Odbiór robót
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży.
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń
ze ścianą.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.
Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie
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powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm.
Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu
klamką wykazywać żadnych luzów.
Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać.
Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie
daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę,
należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w
pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne wymagania dotyczące zasady płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena robót obejmuje:
- prace pomiarowe
- załadunek ,transport rozładunek materiałów
- montaż ościeżnic
- montaż stolarki
- montaż parapetów zewn. i wewn.
- montaż progów drzwiowych
- „obrobienie” ościeży (tynki, gładzie, malowanie, ochrona narożników )
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.PN -88/B-10085 Stolarka budowlana .Okna i drzwi Wymagania i badania.
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2.PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
3.PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport
4.PN-86/B-06072 Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wymiarów odchyłek od prostokątności
5.PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi .Trwałość mechaniczna .Wymagania i klasyfikacja
6.PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
7.PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi Wpływ klimatu Wymagania i klasyfikacja
8.PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawce
9.PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH (SST)
B 0.07
ROBOTY TYNKARSKIE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków .
1.2. Zakres stosowania ST.
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 ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych. zgodnie z przedmiarem robót .
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
zamieszczonymi w ST-0 „Wymagania ogólne" oraz odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.1. Woda.
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek.
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
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2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35.
2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże z elementów ceramicznych .
1. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10—15 mm od lica muru.
Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować
specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.
2. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć,
wodą.
Podłoże betonowe
1. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie.
2. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie oczyścić je z
pyłu i kurzu.
3. Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek
niestruganych.
4. Elementy prefabrykowane powinny być czyste, niepylące i pozbawione śladów smarów. Powierzchnie
należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. Niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na
powierzchni prefabrykatów.
5. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą.

75

5.3. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III
1. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i. narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od
rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III).
2. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.
3. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszynowych lub z betonów komórkowych
należy wykonywać z zaprawy cementowej l : l o konsystencji odpowiadającej 10—12 cm zagłębienia stożka
pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3—4 mm. Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na drutach,
obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki.
4. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy:
- wapienne
- z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku, tj. l: 4, 1:3 lub l : 2, albo wapna
hydratyzowanego -1:3,
- gipsowo-wapienne; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu. powinien wynosić do 10%, przy tynkowaniu
stropów — do 30% w stosunku do objętości wapna,
- cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l: 2 : 10, do tynków zewnętrznych l: 1,5
:5, do tynków narażonych na zawilgocenie l: 0,3 :4,
- cementowe; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l : 4, do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3,
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7—10 cm, a przy podłożu z nienasiąkliwego kamienia
łamanego 4—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew,,
ściągając go pacą, a następnie zacierając packą, drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8—15 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Gotowe zaprawy tynku renowacyjnego podkładowego i nawierzchniowego
Gotowe zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Każda partia
materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.
Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 /mb w przypadku pasów o określonej szerokości/ wykonanego tynku. Ilość
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków.
Ogólne zasady odbioru prac podano w ogólnej specyfikacji techniczne ST-0 "Wymagania Ogólne" pkt 8.

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego
promienia nie powinny być większe niż:
- dla tynków kategorii II i III — 7 mm,
- dla tynków kategorii IV i IVf — 5 mm.
Widoczne miejscowe nierówności tynków:
- dopuszczalne o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku.
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym natężeniu, bez
smug i plam. wymagania te nie dotyczą tynków surowych rapowanych, wyrównanych kielnią, ściągach pacą i
pędzlowanych.
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna
(często gliny) są niedopuszczalne
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z
podłoża, pleśni itp.
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Minimalna przyczepność tynku do podłoża cegły pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić:
- dla tynków wapiennych — 0,01 MPa,
- dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych— 0,025 MPa,
- dla tynków gipsowych — 0,04 Mpa,
- dla tynków cementowych — 0,05 MPa.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość powierzchni ściany wg ceny jednostkowej i jednostki przedmiarowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
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- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche t ynki. Wymagania i badania przy odbiorze
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1:
Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń
8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2:
Tynkowanie zewnętrzne
9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.
10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH (SST)
B 0.08
ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wszelkich robót malarskich .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich obiektu.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, ustaleniami
zawartymi w OST „Wymagania Ogólne” oraz z poniższymi znaczeniami.
Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, zagruntowana lub
wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu,
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentubarwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim powierzchni
i wyschnięciu tworzy powloką transparentną.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie
żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie
żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.),
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej
mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. dyspersji
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego ), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

80

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne"
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do malowania elewacji budynków.
Do malowania elewacji mogą być stosowane farby:
• na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych,
• na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych
mieszanek do zarabiania wodą lub w postaci ciekłej,
• na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do
rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat
technicznych.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C81913:1998.
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-C-81901:2002.
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998.
Farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
technicznych.
Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2. Materiały do malowania wnętrz budynków
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które powinny
odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia
wodą,
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- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać
wymaganiom aprobat technicznych,
• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, które powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998.
• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.3. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Środki gruntujące.
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,
2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.4.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne",
pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.
4. TRANSPORT
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
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jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń
ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
.5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże pod malowanie stanowić mogą:
• nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia,
• beton,
• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny,
• drewno,
• materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.),
• płyta gipsowo-kartonowa,
• płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
• elementy metalowe.
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10020.-1968.
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z
zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej
powłoki malarskiej.
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz
tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone
farbą antykorozyjną.
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi
mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
5.1.3. Tynki zwykłe:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy,
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wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu
po starej powłoce malarskiej.
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć
antykorozyjnie.
5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie
większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być
odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne
uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną.
5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być
naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.
5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto - mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie
powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu.
5.2. Kontrola podłoży pod malowanie
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach:
• po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia - tynków,
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić
przeznaczonych do malowania.

po

zamocowaniu

i

wbudowaniu

wszystkich

elementów

Kontrola powinna obejmować w przypadku:
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania
zgodnie z normą PN-B-10020:1968,wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni,
wilgotność muru,
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych,
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy
PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych,
wilgotności,
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i
uzupełnienia,
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawy i
uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
• elementów metalowych - czystość powierzchni.
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Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-10020.1968.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970.
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym
lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą,
czystą ręką.
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.3. Przygotowanie podłoży
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 należy określić
zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności.
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,
5.4. Wykonanie robót malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek
temperatury poniżej O °C,
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż
20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane
(nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknistomineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku podłoży
drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1.
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności
względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.
5.4.2. Kontrola materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 2.1, 2.2.
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Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub
aprobatą techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze
i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• zbrylenie,
• obce wtrącenie,
• zapach gnilny,
• ślady pleśni.
5.5. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w p.
5.1.
Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zależności
od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
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• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
• zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy
zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.
5.6. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w p. 5.1.
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została
wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione w
p. 5.4.2. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić.
5.7. Wymagania w stosunku do powłok malarskich

5.7.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
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producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny
występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.
5.7.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłoki
i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury
podłoża,
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.
5.7.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą.
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą powinny spełniać wymagania podane
w p. 5.5.2.
5.7.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś ścierać się ani
obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
b) nie mieć śladów pędzla,
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków
modyfikujących),
e) nie mieć przykrego zapachu,
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
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5.7.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zakres kontroli i badań
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak
niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze
powietrza nie niższej niż +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.
6.2. Metody kontroli i badań
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości
około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni wełnianą
lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie,
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki;
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409.
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e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę
należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli
po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo.
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki
nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie
niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie
protokółu kontroli i badań.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania
Ogólne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
1.PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
2.PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
3.PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
4. PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności
między warstwowej
5.PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane
6.PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
7.PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe
8.PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH (SST)
B 0.09
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

91

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem obrzeża chodnikowego i krawężnika drogowego .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
obrzeży/krawężników.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe/krawężniki drogowe - prefabrykowane belki rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
obrzeża i krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
żwir lub piasek do wykonania ław,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Wymagania techniczne
2.3.1 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków. Krawędzie elementów powinny być równe i
proste.
2.3.2. Składowanie
Materiały mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i
gatunków.
Obrzeża/krawężniki należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
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2.3.3Materiały na ławę i do zapraw
Przyjęto wykonanie ławy betonowej z betonu B-15 na podsypce cem.-piaskowej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport
Obrzeża/krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
5.3. Podłoże i podsypka (ława)
Przyjęto wykonanie ławy betonowej z betonu B-15 na podsypce cem.- piaskowej
5.4. Ustawienie obrzeży / krawężników
Obrzeża/krawężniki należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a)koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,
c)ustawienia obrzeża/krawężnika - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej
spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową są jednostki z przedmiaru robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.
ława fundamentowa
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m obrzeża / krawężnika
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
rozścielenie i ubicie podsypki oraz wykonanie ławy betonowej.
ustawienie obrzeża/obrzeża
wypełnienie spoin,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
8.BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych.
Zakres robót obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
· ułożenie nawierzchni na uprzednio wykonanych podbudowach wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem
szczelin (płytka-piaskiem) i otworów płyt (płyta ażurowa - żwir).
· przeprowadzenie badań pomiarowych wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne"
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ogólnej specyfikacji
technicznej OST „Wymagania Ogólne", pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni według zasad niniejszej ST są:
-kostka granitowa
-piasek na podsypkę i do zamulania spoin,
-cement
-woda
-humus
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2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne",
pkt 3.
3.2. Sprzęt
Małe powierzchnie wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże można stosować mechaniczne
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania
Ogólne", pkt 4.
4.2. Transport
Kostki można przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne", pkt 5.
5.2. Koryto
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i
poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody
Proctora.
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość
Warstwy podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
Rodzaj podsypki przewidzianej do wykonania nawierzchni powinien odpowiadać podbudowie przewidzianej w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
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5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania nawierzchni powinien odpowiadać podbudowie przewidzianej
w przedmiarze robót.
5.5. Układanie nawierzchni
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru
- wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Kostkę
układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od
2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok.1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być zaraz oddany do użytkowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne", pkt
6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robot
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek i płyt posiada aprobatę
techniczną.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta.
- o szerokości do 3: m ±1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,
- szerokości koryta: ± 5cm
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni
dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.4

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z

niniejszej specyfikacji technicznej:
· pomierzenie szerokości spoin,
· sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
· sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
· sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie równości
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 50 do 300 m2
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekracza
3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynoszą } 0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarową
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej na
podsypce piaskowej.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
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i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania
Ogólne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
· wykonanie koryta,
· wykonanie warstwy odsączającej,
· wykonanie podsypki,
· ułożenie kostki/płyt wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin/otworów
· przeprowadzenie badań pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
6. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
7. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
9. BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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1. WSTĘP
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z pracami dociepleniowymi.
1.3. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów
ociepleniowych , (wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian. Przedmiotem opracowania jest
określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania
podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” .
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących
składników:
–zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
–materiału do izolacji cieplnej,
–jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
–warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.
Podłoże –Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania,
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany
w formie płyt styropianowych na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry
termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład
kołki rozporowe i profile.
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Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych
w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych .
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący
jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie
przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i ukształtowania jego powierzchni.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” .
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” .
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
–oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
–deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo
–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. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna
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mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa
klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek
pomiarowy): 10 ±1 cm.

2.2.3. Płyty termoizolacyjne:
płyty styropianowe – należy stosować płyty styropianowe o parametrach podanych w dokumentacji projektowej
spełniające wymagania przyjętego systemu o gr. Podanej w dokumentacji i przedmiarze robót.
2.2.4. Łączniki mechaniczne:
–kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki
dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,
–profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji
termicznej o frezowanych krawędziach.
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych,
w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
–zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów,
dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach
powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony),
2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
–profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,
–narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
–listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z
innymi materiałami (np. ościeżnicami),
–taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
–pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej,
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–siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do
wysokości 2 m ponad poziomem terenu),
–siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania
detali elewacji (boniowanie, profile),
–podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montażu z BSO.
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
–są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),
–są właściwie oznakowane i opakowane,
–spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
–producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opak. i przechowywane zgodnie z instrukcją
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4).
Podstawowe zasady przechowywania:
–środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
–materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,
–izolacja termiczna – płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem
i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
–siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne.
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego,
stosowanych do robót elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejów budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy,
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie,
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty,
pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne
i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do
modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków
transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu
należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe,
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
–przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,
–wykonać wszystkie roboty stanu przygotowawcze lub naprawcze, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i
ubytki,
–wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,
–wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i
jastrychy,
–wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności,
twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub
spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe,
żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy
odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie).
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla
całej powierzchni podłoża na obiekcie.
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących
– zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych.
5.4. Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:
–oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,
–usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
–usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
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–w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe
ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,
–wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
–wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych
warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon,
zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.
Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te
szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.
5.5.1. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na
całą jego powierzchnię.
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej
listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także
profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej
powierzchni płyty.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po
związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość
łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)
– od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a
następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży,
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej,
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w
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nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię
warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych)
nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te
wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań
projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na
elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia
rozproszonego poniżej 30.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta,
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy
gruntującej), równości powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt,
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,
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6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych,
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi,
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych
pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2
mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
–tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
–malowania – pod względem jednolitości i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących
robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
–zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
–jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
–prawidłowości przygotowania podłoża,
–prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej
krawędzi warstwy ocieplanej.
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2,
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością
ocieplenia.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką
formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić
je ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, w przypadku, gdy nie są możliwe
podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót
ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
ocenę wyników badań,
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wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego
jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem
zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
6. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
7. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe
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