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1. CZEŚĆ OGÓLNA

1.1. budynek biurowy:

Jest parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową ocynkowaną.
Wykonany w technologii tradycyjnej.
- ściany zewnętrzne: murowane gr. 44 cm !z tynkami!
- strop: żelbetowy
- dach: drewniany

Okładziną zewnętrzną w stanie istniejącym jest warstwa tynku cementowo-wapiennego.
Przez przystąpieniem do robót termoizolacyjnych (przyklejaniu płyt styropianowych)
należy wykonać oględziny stanu okładziny zewnętrznych ścian. Wszelkie miejsca na
których obserwuje się spękania warstwy tynku, odkruszania się części bądź odrywania
się kawałków tynku od ściany. Miejsca te należy odpowiednio wzmocnić poprzez
zastosowanie środków gruntujących. Miejsca w których istnieje duże
prawdopodobieństwo odrywania się warstw tynku od ściany konstrukcyjnej lub ich braku
należy wykonać ponownie /otynkować/.
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie szkoły w obszarze zabudowy wiejskiej.
Teren szkoły jest ogrodzony.

1.1. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w
umowie o wykonanie robót. Zamawiający wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i
sposób odprowadzenia ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników
Wykonawcy i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren Zamawiającego, gdzie
zlokalizowany będzie plac budowy.

1.2. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące na terenie budowy
instalacje nadziemne i podziemne wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na
podstawie planu sytuacyjnego Wykonawca powinien szczegółowo oznaczyć oraz
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W wypadku przypadkowego ich uszkodzenia
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru,
właściciela instalacji i urządzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny na szkody w
instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów i normatywów z zakresu ochrony
środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Wykonawca będzie unikał szkodliwych
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia gruzu i innych zanieczyszczeń z placu budowy
oraz ich utylizacji na własny koszt.



1.4.

-3- ST OSTWG UWIA S T R.
w Rawie zowieckic] .9 i

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHR~ ~.GI zRM.@~lNA
BUDOWIE

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowę wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież
ochronną wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy
jest zobowiązany do opracowania" Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" ( planu bioz
) zgodnie z rozporządzeniem 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), uwzględniając wymagania określone w
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.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).

WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU
W związku z lokalizacją terenu budowy na terenie użytkowanym przez Zamawiającego nie
ustala się warunków dotyczących organizacji ruchu na terenie dróg publicznych.
Organizacja ruchu na terenie Zamawiającego zostanie ustalona na etapie przekazania
placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.

OGRODZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany do wykonania
oznakowania placu budowy. Miejsce składowania materiałów i elementów budowlanych
ustalone zostanie z Zamawiającym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca
zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i dróg wewnętrznych przy
placu budowy.

ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI
Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposób
zabezpieczenia komunikacji wewnętrznej służącej Zamawiającemu.

NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT
Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia dotyczy następujących grup robót

451-1 roboty przygotowawcze
452-7 roboty ociepleniowe
452-9 roboty blacharskie
454-1 tynki, malowanie
454-3 stolarka

OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Certyfikat zgodności - dokument wydawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną;
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę;
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie
wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentów;
Grupy, klasy, kategońe robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem;

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.



-4-
o TW _ 0WIA S T R.

Odbiór częściowy ( robót budowlanych) - nieformain <' a . re rułrobóN R .42-
ulegających zakryciu i zanikających, a także wykona . c ''vsPPrą~~ isstalacii,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się
także odbiór części budynku wykonywanego w stanie nadającym się do użytku, przed
zgłoszeniem do odbioru całego budynku;
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - odbiór końcowy polegający na protokolarnym
przyjęciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakończenia robót, łącznie z zagospodarowaniem i
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;
Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przed miarowych robót podstawowych;
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót.
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIE OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a
także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych
do realizacji robót. Wyroby te powinny być właściwie oznaczone, posiadać certyfikat na znak
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne
prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany do przez okres
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich
wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiałów
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające
parametry techniczne tego materiału.

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄJAKOSCI MATERIAŁÓW I
WYROBÓW

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali miejsca składowania materiałów i
wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu
budowy. Składowane materiały i wyroby powinny być każdorazowo udostępniane
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem
dłużej składowanych materiałów i elementów konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wszystkich materiałów, elementów
budowlanych montowanych w trakcie realizacji robót budowlanych z wymaganiami
określonymi w ustawie Prawo budowlane i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania inspektorowi nadzoru, w terminach z nim
uzgodnionych, o przewidywanym zużyciu podstawowych materiałów oraz elementów
konstrukcyjnych, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.
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Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają akceptacibfMWpek o~ l1adzfłr~ ,~2:?
Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć z placu bud~. Bzasc.tdlrft~~ przypadkach
inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z projektantem bfaz Zamawiającym może
pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie
odpowiadających dokumentacji projektowej oraz specyfikacjom technicznym. W takich
przypadkach zostanie skorygowana cena tych materiałów lub elementów. Wbudowanie
materiałów nie odpowiadających wymaganiom Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
W przypadku przewidzianym w dokumentacji projektowej zastosowania wariantowo
materiałów i elementów budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia
inspektora nadzoru o przyjętym wariancie i uzyskania jego akceptacji. Po dokonaniu takiego
wyboru Wykonawca nie może go zmienić bez ponownego uzgodnienia z inspektorem
nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH
Wykonawca powinien stosować sprzęt zgodny z przyjętym w szczegółowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może
wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. W przypadku braku stosownych
ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora
nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeżeli jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny
i urządzenie nie gwarantujące prawidłowej realizacji umowy mogą być zakwestionowane
przez inspektora nadzoru i niedopuszczone do realizacji robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej,
jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych wymagają specjalistycznego sprzętu.

4.1. TRANSPORT POZIOMY
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
spowodują uszkodzenia transportowanych materiałów i elementów. Liczba i rodzaj środków
transportowych powinien zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
specyfikacjach technicznych.

4.2. TRANSPORT PIONOWY
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
zapewnią prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach
technicznych. Przy braku takich ustaleń Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z
inspektorem nadzoru. Podczas pracy środków transportu pionowego ( dźwigi, żurawie itp.)
strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiającym i
inspektorem nadzoru.
Rusztowanie systemowe muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
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elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i inrny,'(hust z ~eÓdnoszących
się do wykonywanych robót będą oparte o wymagania okrEf5:ło ctJmowia1 ekumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty
występujące w produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia inspektora nadzoru
przekazane Wykonawcy będą wykonywane nie później niż w wyznaczonym terminie, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY
Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy ze szczególnym uwzględnieniem
zestawienia ilości robót z charakterystyką techniczną, harmonogramów wykonania robót,
pracy maszyn i urządzeń oraz planu zatrudnienia.

5.3. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAżu
Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania projektu montażu obiektu i prowadzenia
dziennika montażu elementów prefabrykowanych.

5.4. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu
wokół budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBiÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów,
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania
materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie inspektorowi nadzoru
opracowania dotyczącego programu zapewnienia jakości. W przypadku, gdy Wykonawca
posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca będzie prowadził
pomiary i badania z częstotliwością gwarantującą wykonanie robót zgodnie z projektem
technicznym, specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Inspektor
nadzoru ma prawo wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia laboratorium
badające próbki.

6.2. POBIERANIE PRÓBEK
Próbki do badań pobierane będą losowo, przy zastosowaniu statystycznych metod
pobierania próbek. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość uczestniczenia
w pobieraniu próbek.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru wyniki badań i pomiarów, w terminie nie dłuższym niż ustalone w
Programie zapewnienia jakości.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania. Wykonawca zapewni potrzebną
pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie
przeprowadzał badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, a
Wykonawca odmówi ich usunięcia. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku, gdy ich wynik potwierdza brak zgodności z normami lub aprobatami
technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we właściwym zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom
uprawnionych organów.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR~~qu~M N R W.
7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI

OBMIARU
Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robót.

7.2. CZAS PROWADZENIA POMIARÓW
Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane należy przeprowadzać przed
częściowymi i ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku dłuższej przerwy
w realizacji robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich
wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu należy przeprowadzać przed ich
zakryciem.

8. ODBiÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIORÓW
Rodzaje i zasady odbioru robót określono w umowie na roboty budowlane.

8.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kompletu dokumentacji
powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i zapisami umowy oraz
SIWZ.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Zasady rozliczania robót ustalone zostaną w zawartej umowie na roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE IINNE DOKUMENTY I
USTALENIA TECHNICZNE

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z póżn.zm.);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z póżn.zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 );

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

- 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);

_.- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z

2002 r Nr 147, poz. 1229)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, poz. 627; z późno

zm).
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2087) Akty prawne - rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).



-8- t os. U VIA (\ S T fł·
qawle lowiecl' il'

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudni ~8 P/a; \, sRi .~ syst~~w€ceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 2nakowa~iern CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779). ----- -

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr47,poz.40ł)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktur)' 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).

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu
przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz 1128).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130,poz.1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót podano w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych związanych z wykonaniem docieplenia
budynku.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót - część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
SST dotyczy robót mających na celu wykonanie izolacji cieplnej systemowej - mineralny
system ocieplania ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem styropianu
związanych z budową wymienioną w p.1.1. Tynk zewnętrzny akrylowy

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót - część ogólna.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zachowanie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej (nie podlegającej wymianie)
w stanie nienaruszonym.

452-7 Izolacje cieplne
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Przed rozpoczęciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawić inspektorowi
nadzoru i użytkownikowi lub projektantowi do aprobaty próbki w zakresie kolorów i faktury.
Próbki powinny być przygotowane z tych samych produktów, przy użyciu tych samych
narzędzi, wyposażenia i technik, co zaprojektowana elewacja. Zatwierdzone próbki należy
zachować i udostępniać na placu budowy. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z
projektem i wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali, mocowania
mechanicznego i inne.
Zaprawy klejące do przyklejania pM styropianowych
Sucha mieszanka na bazie cementu wzbogacona żywicami syntetycznymi.
Wymagania techniczne:
- odporność na spływanie w powierzchni pionowych;
- przyczepność do betonu w stanie powietrzno-suchym z 0,3 MPa
- przyczepność do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie z 0,3 MPa
- przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym, po 24 h zanurzenia

w wodzie z 0,1 MPa
Warstwa termoizolacyjna.
Płyty styropianowe EPS70-040 Idawny FS 151o wymiarach 1000 x 500 mm i grubości
zgodnie z opisem do projektu technicznego 112 cm, 8 cm, 3-5 cm l.
Powierzchnia płyt szorstka, po krojeniu z bloków płaska. Krawędzie proste, ostre, bez
wyszczerbień.
Mineralna modyfikowana zaprawa klejąca
Sucha mieszanka na bazie cementu wzbogacona żywicami syntetycznymi dająca po
rozrobieniu wodą wysokiej jakości masę klejącą do zatapiania siatki wzmacniającej na
zewnętrznej powierzchni warstwy izolacyjnej.
Konsystencja 10,0 +1- 1 cm.
Gęstość objętościowa 1,6 glcm 3 ± 10% .
Odporność na spływanie z powierzchni pionowych.
Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie grubości: 0-8 mm - brak rys do
grubości 5 mm.
Przyczepność do betonu w stanie powietrzno-suchyrn z 0,3 MPa.
Przyczepność do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie z 0,3 MPa.
Przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym, po 24 h zanurzenia
w wodzie z 0,1 MPa
Siatka wzmacniająca
Siatka wzmacniająca wykonana z włókien szklanych odpowiednio preparowanych dla
uzyskania kompatybilności z innymi materiałami zastosowanego systemu. Siatka
klasyfikowana jest wg odporności warstwy bazowej na uderzenia w odmianie standard. Na
całej powierzchni ścian do wysokości 2,0 m należy zastosować podwójną siatkę z włókna
szklanego aby stworzyć dodatkowe zabezpieczenie dla warstwy styropianu.
Powłoka elewacyjna
Faktura powłoki elewacyjnej powinna być zatwierdzona przez projektanta lub
inspektora nadzoru. Przewiduje się zastosowanie 2-ch kolorów elewacyjnych masy
tynkarskiej:
- Na cokole budynków: kolor 009 I lub 235 II (paleta IZOLBET)
- Na pozostałych powierzchniach ścian: 043 I lub 065 II (paleta IZOLBET)
Przewiduje się wykonanie warstwy tynku akrylowego drobnoziarnistego gr. 2 mm
o fakturze "baranka"

Odporność na spływanie z powierzchni pionowych.
Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie grubości: 0-8 mm - brak rys.
Wyrób niepalny.
Listwy startowe
Listwy startowe ze stali nierdzewnej. aluminium i PCV, odpowiednie do grubości izolacji.
Startowe narożne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV.
Narożniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatką wzmacniającą ).
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Roboty izolacyjne mogą być wykonane przy użyciu s~~ PI ez gtohego do tego typu
azowre a

robót. Ogólne
wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
- część ogólna.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót - część ogólna. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco i na
własny koszt wszelkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg publicznych i dróg dojazdowych
na terenie Zamawiającego powstałych w wyniku transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót - część ogólna.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wykonać roboty przygotowawcze -
(zmycie ścian, osłona okien folią, )zgodnie z projektem budowlanym. W przypadku
stwierdzenia rozbieżności ustaleń projektu ze stanem faktycznym należy wstrzymać
wykonywanie robót przygotowawczych i powiadomić o tym fakcie autora projektu i
inspektora nadzoru. Zgodę na wznowienie robót wydaje inspektor nadzoru
inwestorskiego po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii projektanta dotyczącej sposobu
prowadzenia robót i ewentualnych zmian oraz określeniu skutków finansowych
wynikających z zaistniałych zmian.

5.3. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie
napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Zaprawy klejące i tynkarskie
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach chronionych przed wilgocią. Zapraw
nie należy przechowywać dłużej niż 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Do wykonania prac dociepleniowych można przystąpić, jeżeli temperatura podłoża i
otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny nie będzie niższa niż +4°C (podczas
malowania ( +7°C). W tym czasie elewacje należy
chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. Wszystkie powierzchnie nie objęte pracami
należy chronić przed zabrudzeniem. Czasowa ochrona przed deszczem powinna być
zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia instalacji obróbek blacharskich i
uszczelnień. Prace ociepleniowe należy koordynować z innymi pracami budowlanymi.
W budynku nie może występować wilgoć wstępująca - kapilarna. Budynek powinien być
wolny od wad wpływających na prawidłowe funkcjonowanie systemu ocieplenia.
Pomiędzy rusztowaniem a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość, zaś
kotwy zamontować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzenia wody.
W kilku miejscach ściany sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu, w razie znacznych
rozbieżności ustalić z projektantem lub inspektorem nadzoru sposób ich niwelacji.
Należy upewnić się, że podłoże jest:

- czyste, suche, płaskie z tolerancją +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od nalotów,
wykwitów, łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność;
- takie samo jak wymienione w projekcie;
- wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej.
Ubytki i nierówności można uzupełnić za pomocą mas wyrównujących. Słabe, pylące się
podłoża można wzmocnić środkiem gruntującym.
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy przeprowadzić próbę
przyczepności spoiwa do podłoża. W tym celu w kilku miejscach na powierzchni elewacji
przykleja się po 3 kawałki (1OOx1OOmm) styropianu i pozostawia do wyschnięcia na czas 3
dni. Po 3 dniach wykonać należy próbę oderwania styropianu od podłoża. Podłoże jest
odpowiednio mocne, jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu. W przypadku, gdy
klej odspoi się od podłoża lub oderwie się jego fragment podłoże jest zbyt słabe i należy
rozważyć możliwość poprawienia przyczepności przy użyciu środków chemicznych lub
poprzez mocowanie płyt styropianowych (np. mechanicznie).
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płyt. Mocowanie płyt styropianowych należy rozpocząć od zabezpieczenia dolnej krawędzi
systemu: bądź to przy użyciu odpowiedniej listwy startowej bądź siatki wywiniętej pod
powierzchnię styropianu. W obu przypadkach pracę należy rozpocząć od wyznaczenia
poziomej linii, która będzie stanowić dolną krawędź sytemu. Przydatność do użycia gotowej
masy klejącej wynosi ok.1 h i zależy od warunków atmosferycznych
Listwę startową należy mocować tak, aby jej dolna krawędź pokrywała się z wcześniej
wykreśloną poziomą linią. Do mocowania używać łączników wbijanych w odstępach co
około 30cm. Nierówności podłoża niwelować należy przy użyciu podkładek dystansujących
z PCV. Listwy łączyć przy użyciu plastikowych łączników. Na narożach budynku mocować
należy listwy narożne.
Masę klejącą nakładać na płyty metodą pasmowo - punktową. Ramka: szer. ok. 5cm, o
odpowiedniej grubości, 6 placków o odpowiedniej grubości i średnicy ok. 10 cm wewnątrz
ramki. Masę klejącą nakładać wyłącznie na powierzchnię płyt termoizolacyjnych.
Natychmiast po nałożeniu masy klejącej należy płytę docisnąć do podłoża i dosunąć do
krawędzi sąsiedniej płyty tak,
aby masa klejąca nie dostała się pomiędzy płyty. Płyty należy układać w cegiełkę z
przewiązaniem na narożach budynku. W miejscach wskazanych w projekcie oraz na
dylatacjach w konstrukcji budynku należy wykonać dylatację.
Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż przerwy dylatacyjnej należy przykleić pasy
siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość
wywinięcia co najmniej 60 mm). Przy przyklejaniu płyt również ich boczną krawędź (od
strony dylatacji) i fragment powierzchni pokryć warstwą spoiwa. Po przyklejeniu płyt do
podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu
pacy ze stali nierdzewnej. Do wykonania dylatacji można zastosować również listwę
dylatacyjną:
- podczas mocowania płyt należy pozostawić między nimi przerwę dylatacyjną o szerokości
ok. 20 mm;
- powierzchnie płyt przy krawędziach szczeliny dylatacyjnej pokryć warstwą ok. 2 mm
grubości spoiwa i szerokości ok. 60 mm po każdej stronie,
- umocować listwę dylatacyjną w szczelinie wtapiając brzegi listwy w przygotowane
uprzednio spoiwo,
- po wklejeniu listwa dylatacyjnej powierzchnię płyty styropianowej pokryć warstwą spoiwa i
zatopić w nim siatkę.
Złącza kompensacyjne należy wykonać w miejscach styku systemu z innymi materiałami.
Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż złącza przykleić pasy siatki, które w
następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia,
co najmniej 60mm). Przy przyklejaniu płyt również ich boczną krawędź (od strony złącza) i
fragment powierzchni pokryć warstwą spoiwa. Po przyklejeniu płyt do podłoża wystające
spod
ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej.
Powłoka termoizolacyjna powinna być oddzielona od ościeżnic i elementów mechanicznych
poprzez odpowiednią przerwę kompensacyjną opisaną powyżej.
Wokół wszystkich ościeży płyty termoizolacyjne powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie
nie leżały na przedłużeniu krawędzi otworów. Ułożenie takie minimalizuje możliwość
pojawienia się pęknięć. Naroża wszystkich otworów należy wzmocnić dodatkowymi
kawałkami siatki o wymiarach 25x30 cm zatopionymi na powierzchni płyt pod kątem 45
stopni. Nad otworem w celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia
można stosować pas z wełny mineralnej o szerokości ok. 300 mm i długości odpowiednio o
300 mm większej z każdej strony od otworu okiennego.
Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Wszystkie szpary
pomiędzy płytami o szerokości większej niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem
termoizolacyjnym np. odpowiednio przyciętymi klinami ze styropianu. Szpar nie wolno
wypełniać masą klejącą. Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej musi być równa.
Płaszczyznę należy sprawdzić przy użyciu łaty o długości co najmniej 2,5 m. Wszystkie
nierówności większe od 1,5 mm należy usunąć przy użyciu pacy z papierem ściernym.
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Cała powierzchnia styropianu powinna być przeszlifowana. f( wac 5<: •. ·y'ruchani "
okrężnymi, nigdy równolegle do połączeń płyt. Powstały f I c~dni 7° ""~' eta.
Na tym etapie prac należy wykonać boniowanie, jeżeli zostało ono przewidziane w
projekcie. Mocowanie mechaniczne stosować odpowiednio do zaleceń projektanta. Ilość,
rozmieszczenie i rodzaj łączników powinny
być podane w projekcie, lub ustalone z inspektorem nadzoru w trakcie realizacji. Łączniki
należy wbijać dopiero po wyschnięciu kleju, nie wcześniej niż 24 godziny od momentu
przyklejenia płyt. Przed przystąpieniem do zatapiania siatki wzmacniającej należy sprawdzić
stan powierzchni płyt styropianowych. Ewentualne nierówności zniwelować. Wgłębienia
powstałe w miejscach montażu łączników mechanicznych należy zaszpachlować przy
użyciu masy klejącej. Na powierzchni elewacji nie narażonej na uderzenia
zaleca się wykonanie standardowej warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy
siatki wzmacniającej. Siatkę wzmacniającą należy przyłożyć do świeżej masy i zatapiać
przy użyciu pacy ruchami wzdłuż włókien od środka ku brzegom. Siatka musi być dokładnie
zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Miejsca z prześwitującym
kolorem siatki wyrównać cienką warstwą masy. Siatkę należy układać na zakładkę min. 60
mm. Na narożnikach wewnętrznych siatkę należy zakładać na każdą ze ścian na szerokości
200 mm. Narożniki zewnętrzne należy zabezpieczyć jeden z poniższych sposobów:
- siatkę zatapiać z zakładem po 200 mm na każdą ze ścian;
- przed zatapianiem siatki przykleić narożniki z siatką wzmacniającą lub narożniki z siatki
wzmocnionej. Po wyschnięciu spoiwa zatopić pojedynczą warstwę siatki. Tak wykonaną
warstwę bazową należy chronić przed zamoczeniem i pozostawić do wyschnięcia na czas
ok. 24 godzin (20°C, 55% wilgotności względnej powietrza). Tam gdzie elewacja narażona
jest na uderzenia do wysokości min 2,0 m nad poziom terenu, należy zatopić 2 warstwy
siatki wzmocnionej. Przed przystąpieniem do nakładania tynku warstwa bazowa powinna
być sucha, równa i dobrze związana. Czas schnięcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny
(20°C, 55% wilgotności względnej powietrza) i może być dłuższy przy nie sprzyjających
warunkach atmosferycznych. Należy sprawdzić czy siatka została dokładnie zatopiona,
nierówności zeszlifować pacą z papierem ściernym.
Wszystkie wyprawy elewacyjne muszą być nanoszone metodą ciągłą aż do naturalnych
przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić
odpowiednią ilość pracowników i rusztowań. Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych
i nagrzanych powierzchniach. Masę tynkarską nakładać należy przy użyciu czystej pacy ze
stali nierdzewnej na grubości największych ziaren kruszywa.
Wyprawy nie należy nakładać wewnątrz dylatacji. Fakturę kształtować należy na świeżo
nałożonym materiale, poprzez zatarcie pacą plastikową. W celu uzyskania jednolitego
wzoru zacieranie powinno być wykonane przy użyciu tych samych ruchów ręki i tych
samych narzędzi na całej powierzchni ściany. W chłodne dni między nakładaniem tynku a
zacieraniem może być wymagana chwila przerwy. Czas osiągnięcia pełnych parametrów
tynku wynosi 28 dni. Kolor tynku uzyskiwany jest poprzez nałożenie warstwy tynku
akrylowego barwionego w masie zgodnie z projektem. Elewacje należy chronić przed
zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia, oraz zakończenia
montażu uszczelnień i obróbek blacharskich. Uszczelnieniu podlegają wszystkie dylatacje,
złącza kompensacyjne i miejsca styku systemu z innymi elementami budynku np.
obróbkami blacharskimi. Uszczelnienia należy wykonać przy użyciu produktów dostępnych
na rynku, postępując zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie uszkodzenia systemu wymagają natychmiastowej naprawy.
W przypadku, gdy przyczyną uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnie systemu
na skutek nieszczelności uszczelnień należy:
al wymienić uszczelnienie
b I przy użyciu ostrych narzędzi usunąć odspojone fragmenty powłok systemu
ci dokonać naprawy, tak aby zapewnić ciągłość wszystkich warstw systemu.
Do napraw należy używać tych samych materiałów, które zastosowano przy instalacji
systemu.
Prace uzupełniające - podczas prac elewacyjnych należy zdemontować tablice na elewacji
frontowej. Po wykonaniu docieplenia ponownie zamontować. Wykonać malowanie
wszystkich krat okiennych po ich dokładnym oczyszczeniu.
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Lampy oświetleniowe - zdemontować na czas prac i pono981ieotaUilont,q . po ich
zakończeniu. Fosy przy oknach piwnicznych oczyścić i wyłożyć płytkami terakotowymi.
Wykonać nową opaskę przy budynku z kostki brukowej betonowej z obrzeżem trawnikowym
betonowym o szerokości 50 cm. przy schodach głównych rozebrać istniejące płytki
chodnikowe i założyć kostkę betonową gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr min. 5 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej
specyfikacji wykonania i odbioru robót.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu powinna
obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją w tym:
- kontrolę i przygotowanie podłoży;
- kontrolę stosowanych materiałów;
- kontrolę zachowanie wymagań technologicznych systemowych.
Wyniki przeprowadzonych kontroli należy porównać do obowiązujących
wymagań jakościowych dla wybranego systemu.

7. ODBiÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji
wykonania i odbioru robót.
Roboty dociepleniowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową
niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie
badania podane w SST dały wynik pozytywny.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. INNE DOKUMENTY

8.1.A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z późn.zm);

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

8.1.C. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Oz.U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360 z późn.zm.)

8.1.0. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Oz.U. z 2001 r., Nr
62, poz. 627 z późn.zm.)

452-7 docieplenie poddasza:

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych związanych z wykonaniem docieplenia
poddasza.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót - część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
SST dotyczy robót mających na celu wykonanie izolacji cieplnej stropodachu płytami z

wełny mineralnej gr. 15 cm, granulatu gr. 15 cm w miejscach trudnodostępnych ,
matami z wełny mineralnej gr. 15 cm oraz izolacja ścian pionowych oddzielających od
poddasza z płyt z wełny mineralnej zatartej siatką związaną z budową wymienioną w
p.1.1. Stropodach.
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót - część ogólna.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Przed rozpoczęciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawić inspektorowi
nadzoru lub projektantowi do aprobaty próbki w zakresie kolorów i faktury. Próbki powinny
być przygotowane z tych samych produktów, przy użyciu tych samych narzędzi,
wyposażenia i technik, co zaprojektowana elewacja. Zatwierdzone próbki należy zachować i
udostępniać na placu budowy. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem i
wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali, mocowania mechanicznego i
inne.
Podłoże powinno być suche i oczyszczone z istniejących materiałów: żużla paleniskowego,
izolacji z papy, folii itp.

3. SPRZĘT
Roboty izolacyjne mogą być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do tego typu

robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót - część ogólna.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót - część ogólna. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco i na
własny koszt wszelkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg publicznych i dróg dojazdowych
na terenie Zamawiającego powstałych w wyniku transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót - część ogólna.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wykonać roboty przygotowawcze
zgodnie z projektem budowlanym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności ustaleń
projektu ze stanem faktycznym należy wstrzymać wykonywanie robót przygotowawczych
i powiadomić o tym fakcie autora projektu i inspektora nadzoru. Zgodę na wznowienie
robót wydaje inspektor nadzoru inwestorskiego po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii
projektanta dotyczącej sposobu prowadzenia robót i ewentualnych zmian oraz określeniu
skutków finansowych wynikających z zaistniałych zmian.

5.3. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie
napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Budynek powinien być wolny
od wad wpływających na prawidłowe funkcjonowanie systemu ocieplenia.
Ocieplenie poddasza -technologia zakłada wykonanie w.g.
Następującej kolejności:
- oczyszczenie podłoża
- ułożenie paroizolacji
- ułożenie mat z wełny mineralnej gr. 15 cm
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Ze względu na prowadzenie prac termo modernizacYl~ al~lskuć tynk na kominach
i rozebrać czapki kominowe. Wszystkie kominy n et!j ęPrłr n wać, zrobić
nowe czapki kominowe. Podczas prac na dachu należy wykonać nowe obróbki
blacharskie z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
powlekanej. Rury nie mogą być schowane w warstwie styropianu.
Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wiąże się z demontażem istniejących
obróbek blacharskich. Nowe obróbki blacharskie parapetów należy wykonać z blachy
stalowej ocynkowanej powfekanej wystającej poza lico ocieplenia min. 3 cm. Parapety
muszą mieć końcówki boczne, zapobiegające spływom wody na boki.
Instalacja odgromowa - całą instalację odgromową należy zdemontować poza otokami w
ziemi. Wykonać nowe zwody, które należy ułożyć w rurach karbowanych pod tynkiem.
Na wysokości około 1,6m zamontować skrzynki dla umożliwienia przeprowadzenia
pomiaru rezystancji uziemienia. Przewody instalacji odgromowej ocynkowane na
typowych wspornikach nie niszczących pokrycia dachu. Wykonanie docieplenia ścian
zewnętrznych wiąże się z demontażem istniejących obróbek blacharskich. Instalacja
odgromowa - całą instalację odgromową należy zdemontować poza otokami w ziemi.
Wykonać nowe zwody, które należy ułożyć w rurach karbowanych pod tynkiem. Na
wysokości około 1,6m zamontować skrzynki dla umożliwienia przeprowadzenia pomiaru
rezystancji uziemienia. Przewody instalacji odgromowej ocynkowane na typowych
wspornikach nie niszczących pokrycia dachu.
W stropodachach wentylowanych zastosować docieplenie z granulatu z wełny
mineralnej GRANROCK o gęstości nasypowej 25-35 kg/m3 produkcji firmy Rockwool
gr. 15 cm wdmuchanego do istniejącej przestrzeni pomiędzy ostatnim stropem i dachem
budynku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej
specyfikacji wykonania i odbioru robót.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu powinna
obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją, w tym:
- kontrolę i przygotowanie podłoży;
- kontrolę stosowanych materiałów;
- kontrolę zachowanie wymagań technologicznych systemowych.
Wyniki przeprowadzonych kontroli należy porównać do obowiązujących wymagań
jakościowych dla wybranego systemu.
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7. ODBiÓR ROBÓT N ~ ,
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji
wykonania i odbioru robót.
Roboty dociepleniowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową
niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie
badania podane w SST daty wynik pozytywny.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. INNE DOKUMENTY

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

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

8.1.3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360 z późn.zm.)

8.1.4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr
62, poz. 627 z późn.zm.)

454-3 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

1.WSTĘP
1.2. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót - część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
SST dotyczy robót mających na celu wymianę stolarki okiennej na PCV związanych z
budową wymienioną w p.1. 1.

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót - część ogólna.

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE
Wyroby zastosowane do wbudowania muszą być zgodne z projektem budowlanym i

posiadać wymagane dokumenty wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Oz.U. z 2004 L, Nr 92, poz.881).
W budynku szkoły przewidziano do wymiany pozostałe stare okna drewniane.
Projektowane okna wykonane będą z profili plastikowych PCV w kolorze białym szklone
szybą podwójną zespoloną niskoemisyjną o współczynniku przenikania ciepła dla szyb
wynoszącym K = 1,1 W/m2 K.
Zagospodarowanie starej zdemontowanej stolarki zgodnie z dyspozycją inwestora
i użytkownika.
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Profil min. trzy komorowy ze wzmocnieniami stalowymi. , ie ~łt1'~afnknięty. W
załączonym wykazie stolarki okiennej przewidzianej <tG.fU l t~u I n l;! szkoły,
pokazano sposób i kierunek otwierania skrzydeł okiennych. W projekcie przewidziano
również wymianę istniejących drzwi drewnianych wejściowych do budynku szkoły, na
drzwi z profili aluminiowych "ciepłych" w kolorze brązowym, szklonych szybą zespoloną
niskoemisyjną antywłamaniową z samozamykaczem.
Wypełnienie kwater górnych to zespolona termoizolacyjna szyba jednokomorowa
antywłamaniowa 44.4/16/4 klasy P4 o współczynniku przenikania "Ug" = 1,1 W/m2xKo
izolacyjności akustycznej Rw= 28-53 dB, kwater dolnych to standardowy pełny panel
aluminiowy "ciepły". We wszystkich drzwiach zewnętrznych zastosować:
- samozamykacze typu GEZE 2000V, zamki drzwiowe główne: wpuszczane

podklamkowe zasuwkowe i dodatkowe zasuwkowe, wkładki bębenkowe standardowe
np. typu Yale

Do wymiany przewidziano, również pozostałe drzwi wejściowe do budynku. Projekt w
części rysunkowej zawiera wykaz drzwi zewnętrznych-przewidzianych do wymiany.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do tego typu robót.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót - część ogólna.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót - część ogólna. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna
zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy
zabezpieczyć przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu gwarantującymi zabezpieczenie przed uszkodzeniem, przesunięciem
lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.2. WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót - część ogólna. Montaż stolarki okiennej należy wykonać
zgodnie z instrukcją producenta.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wykonać roboty przygotowawcze
zgodnie z projektem budowlanym. Przed przystąpieniem do osadzenia stolarki należy
sprawdzić dokładność wykonania ościeży. W przypadku stwierdzenia rozbieżności
ustaleń projektu ze stanem faktycznym należy wstrzymać wykonywanie robót
przygotowawczych i powiadomić o tym fakcie autora projektu i inspektora nadzoru.
Zgodę na wznowienie robót wydaje inspektor nadzoru inwestorskiego po przedłożeniu
przez Wykonawcę opinii projektanta dotyczącej sposobu prowadzenia robót i
ewentualnych zmian oraz określeniu skutków finansowych wynikających z zaistniałych
zmian.

5.4. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Stolarkę okienną należy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
instrukcją producenta. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze niż 1 mm na 1 m wysokości
okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być
większe od: ... -.
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu odpowiednią aprobatą
techniczną ITB. Osadzone okno po zamontowaniu należy oczyścić w miejscach
przylegania skrzydeł i dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów należy wykonać po
osadzeniu i uszczelnieniu okna ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe
połączenie w miejscu mocowania z ramą okna zgodnie z zaleceniami producenta okien.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 96 - 200 Ra V\ćlZ( <' N R '?;C;
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej
specyfikacji wykonania i odbioru robót.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu powinna
obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją w tym:
- kontrolę przygotowania ościeży;
- kontrolę jakości zastosowanych materiałów;
- kontrolę zachowanie wymagań technologicznych systemowych producenta stolarki;
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

6. ODBiÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji
wykonania i odbioru robót.
Zamontowanie i uszczelnienie stolarki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli
wszystkie badania podane w SST dały wynik pozytywny.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE
7.4. INNE DOKUMENTY
7.4.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z późn.zrn);
7.4.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,

poz.881 );
7.4.3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.

1360 z późno zm.)

451-1 Roboty przygotowawcze:

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z ustawieniem, eksploatacją i demontażem rusztowań związane z robotami
dociepleniowymi budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót - część ogólna jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
p.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad związanych z ustawieniem,
eksploatacją i demontażem rusztowań,
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami ..

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Montaż rusztowań wykonać zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowań.
Stan rusztowania i elementów zabezpieczających należy okresowo sprawdzać.



OS Wf l.

Rawie zowied •...j
Plac ności 1

2. MATERIAŁY 96 - 200 Ra Mć'zowi(:' k2
Rusztowanie wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi
4. TRANSPORT
Bez wymagań.

5. MONTAŻ. RUSZTOWAŃ
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Przy montażu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:

• Rusztowanie montować zgodnie z instrukcją (DTR ) dostarczoną przez producenta.

• Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby.

• Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i
zabezpieczyć ją poprzez oznakowane i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania i nie mniej niż 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:
o zmroku przy zbyt małym oświetleniu
w czasie gęstej mgły i opadów
w czasie burzy i wiatru pow. 10m/s

Rusztowanie należy ustawić na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie
nieutwardzonym stosować drewniane podkładki.
Rusztowanie wyposażyć w piony komunikacyjne wad/. nie większej niż 40m.
Rusztowanie wyposażyć w urządzenia piorunochronne.
W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli mającej instalację piorunochronną
wykonanie urządzenia piorunochronnego rusztowania nie jest konieczne pod warunkiem
połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli.
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy
urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV.
Rusztowanie usytuowane w miejscu przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie
mniejszej niż 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku żródła zagrożenia.
Rusztowania powinny mieć znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI.

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór
techniczny, potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić
każdorazowo po całkowitym zakończeniu montażu rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegają na:
sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne.
sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne
sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów
rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek które wynoszą:

1)odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania - 15 mm dla
rusztowania o H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m.
2)odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie
powinno przekraczać 10 mm.

sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne.
sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew
ściennych za pomocą dźwigni 1:1Osiłą 0,25 - 0,3 kN. sprawdzeniu należy poddać
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sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne. ?

sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne.
sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić
obciążeniu 2,0 kN.
sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać przez pomiar oporności.
sprawdzeniu zabezpieczeń -oględziny zewnętrzne
sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonać przyrządami
pomiarowymi.
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W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć
i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół
odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:

przeglądy codzienne przeprowadzone przez brygadzistę użytkującego
rusztowanie.
Przeglądy dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania
lub pracownika inżynieryjno - technicznego.

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarowąjest metr kwadratowy [m2]

8. ODBiÓR ROBÓT.

Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzone przy odbiorach
okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.6.
W przypadku gdy choć jeden element został wykonany nieprawidłowo należy go poprawić.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Cena 1m2 wykonania montażu obejmuje:
wszelkie prace pomiarowe
załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania
montaż i demontaż rusztowania
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów
wykonanie odpowiednich prac zabezpieczających

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
Ogólne wymagania i badania.
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1.1. PRZEDMIOT SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych związanych z wykonaniem i montażem obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót - część ogólna jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
p.1.1

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:

rynien dachowych, rur spustowych i pozostałych obróbek blacharskich
z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Blacha stalowa ocynkowana i powlekana wg.PN-61/B-10245, PN-EN 10230:1998.
Gotowe elementy rur spustowych i rynien PCV

3. SPRZĘT
Bez wymagań.

4. TRANSPORT
Bez wymagań.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wszyscy pracownicy muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości.
5.1. OBRÓBKI BLACHARSKIE
Roboty blacharskie można wykonywać w każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej
niż -15 stopni C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.2. RYNNY
Rynny powinny być mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż
50cm, spadki rynien regulować na uchwytach (nie mniej niż 0,5% ) , zewnętrzny brzeg rynny
powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego, brzeg
wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku
do linii stanowiącej przedłużenie połaci, rynny powinny być połączone z rurami spustowymi ,
największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m licząc odległość między sąsiednimi
rurami spustowymi.
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1aZOWI5.3. RURY SPUSTOWE
Rury spustowe powinny być wykonane z członów łączonych odpowiednimi łącznikami. Rury
spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych 3,0 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość
kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości
rur większych niż 10m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m
nie powinno być większe niż 3 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PN.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1m2 dla obróbek blacharskich i 1mb dla rynien i rur spustowych.

8. ODBiÓR ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:

-poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami
-poprawność mocowania obróbek do podłoży

W wyniku odbioru należy:
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót
-dokonać wpisu do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Uzgodniony z Zamawiającym i odebrany wg pkt. 8 zakres robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN - 61/8 -10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.


