SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Części ogólna

1.1. Nazwa zadania
Remont części piwnicznej budynku „B” przy ul. Kościuszki 43 w Piasecznie.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem części piwnicznej
budynku „B” przy ul. Kościuszki 43 w Piasecznie.

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
•

Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas
prowadzenia robót remontowo – budowlanych.

b) Roboty budowlane podstawowe
I.

Naprawa zewnętrznej izolacji pionowej ścian piwnicznych:
1. Prace rozbiórkowe:
a. Rozbiórka przęsła ogrodzenia stalowego przy południowej elewacji (materiał do
ponownego wykorzystania),
b. Rozbiórka altany śmietnikowej przy południowej elewacji (materiał do ponownego
wykorzystania),
c.

Rozbiórka nisz okiennych wraz z kratami stalowymi,

d. Rozbiórka podestu wejściowego wraz ze stalową wycieraczką na elewacji
wschodniej,
e. Rozbiórka chodników z kostki betonowej gr. 6cm wraz z podsypką (wraz z
obrzeżem betonowym 10x25x100cm na elewacji północnej) - (materiał do
ponownego wykorzystania),
2. Prace budowlane:
a. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu odsłaniającego ściany fundamentowe do
poziomu ław fundamentowych (elewacja południowa, wschodnia i we fragmencie
północna),
b. Przygotowanie powierzchni ścian (zmycie, oczyszczenie),
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c.

Wykonanie ciągłej, bezszwowej izolacji pionowej bitumicznej gr. 4mm (np.
Nafuflex 2K) na siatce polipropylenowej,

d. Zabezpieczenie izolacji styropianem ekstrudowanym gr, 5cm i warstwą folii
kubełkowej,
e. Wykonanie zasypki piaskowej stabilizowanej cementem szerokości 40cm,
f.

Obsypanie przestrzeni wykopu wybranym uprzednio gruntem,

g. Odtworzenie chodników pod ruch pieszy:
-

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 20cm,

-

wykonanie chodnika z kostki betonowej (materiał z demontażu),

h. Odtworzenie chodnika pod ruch kołowy (we wskazanym w części rysunkowej
fragmencie elewacji północnej):
-

wykonanie obrzeży betonowych 10x25x100cm na warstwie chudego betonu

gr. 20cm,
-

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 25cm,

i.

-

wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5cm,

-

wykonanie chodnika z kostki betonowej (materiał z demontażu),

Odtworzenie nisz okiennych wraz z kratami stalowymi:
-

wykonanie chudego betonu gr. 20cm,

-

wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

wykonanie wylewki betonowej B25, zbrojonej siatką #8mm 15x15cm, gr.

10cm,
-

montaż rurki odwadniającej PCV śr. 40mm,

-

wymurowanie ścianki gr. 20cm z bloczków szalunkowych wypełnionych

betonem,
- wykonanie izolacji szlamowej, podpłytkowej gr. 3mm
-

wykonanie na ściankach okładziny z płytek

ceramicznych na kleju

mrozoodpornym, elastycznym,

j.

-

montaż obwodowych kątowników stalowych 30x30x3mm,

-

montaż krat stalowych 120x40cm zabezpieczonych farbą antykorozyjną,

Odtworzenie podestu wejściowego na elewacji wschodniej:
-

wykonanie chudego betonu gr. 20cm,

-

wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

wykonanie wylewki betonowej B25, zbrojonej siatką #8mm 15x15cm, gr.

10cm,
-

wykonanie izolacji szlamowej, podpłytkowej gr. 3mm

-

wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na kleju mrozoodpornym,

elastycznym,
k.

Odtworzenie przęsła ogrodzenia stalowego przy południowej elewacji (materiał z
demontażu),
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l.

Odtworzenie altany śmietnikowej.

II. Naprawa posadzki piwnicznej:
3. Prace rozbiórkowe:
a. Rozbiórka drzwi wewnętrznych pomieszczeń piwnicznych,
b. Rozbiórka ścian działowych z cegły pełnej,
c.

Demontaż umywalki wraz z instalacji wod-kan.,

d. Demontaż urządzeń instalacji węzła c.o.,
e. Rozbiórka posadzki piwnicznej (układ warstw od góry):
-

płytki ceramiczne na kleju,

-

podkład betonowy gr. 5cm,

-

izolacja z papy asfaltowej,

-

żwirobeton gr. 10cm,

-

piasek ubijany warstwami gr. 20cm,

-

grunt 25cm,

4. Prace budowlane:
a. Wykonanie szczelnej posadzki piwnicznej (układ warstw od góry:
-

płytki ceramiczne na kleju elastycznym,

-

izolacja podpłytkowa szlamowa gr. 3mm,

-

wylewka betonowa gr. 10cm, beton B25, otulina 2cm, stal A-II, zbrojenie

siatką #8mm 15x15cm, dylatowaną w polach 5x5m, dylatacja cięta 5mm
wypełniona

sznurem

dylatacyjnym

i

materiałem

elastycznym,

dylatacje

przyścienne przy użyciu węży iniekcyjnych + żywica elastomerowa na bazie
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
-

folia budowlana,

-

styropian EPS 100 gr. 10cm,

-

izolacja bitumiczna bezszwowa, ciężka gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

płyta dociskowa gr. 25cm, beton B25, wodoszczelność W8, stal AII, otulina

5cm, zbrojenie dołem #8 15x15cm, zbrojenie górą #10mm 15x15cm, dylatacje
przyścienne przy użyciu węży iniekcyjnych + żywica elastomerowa na bazie
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
-

izolacja bitumiczna bezszwowa, ciężka gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

chudy beton gr. 10cm,

b. Wykonanie ścian działowych z cegły pełnej wraz z nadprożami prefabrykowanymi
L19, otynkowaniem tynkiem cem-wap. i malowaniem farbą akrylową w kolorze
białym,
c.

Odtworzenie umywalki (z demontażu) wraz z instalacji wod-kan.,

d. Odtworzenie stolarki drzwiowej stalowej (zgodnie z zestawieniem),
e. Odtworzenie urządzeń instalacji węzła c.o.,
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III. Naprawa pęknięć żelbetowych ścian piwnicznych (2 rysy – po 1,5 każda):
5. Prace budowlane:
a. Oczyszczenie powierzchni wzdłuż rysy szlifierką czołową z odsysaniem
powietrza,
b. Wykonanie bruzdy 1x1,5 cm wzdłuż rysy w kształcie „litery V” na całej długości
rysy,
c.

Nawiercenie otworów iniekcyjnych w odległości min. 12 cm od krawędzi rysy pod
kątem 45 stopni w kierunku rysy tak, aby przeciąć rysę w środku grubości
elementu konstrukcyjnego. Rozstaw otworów, co 12-15 cm po obu stronach rysy.
Średnica otworów ø10÷14,

d. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym lub przepłukanie
wodą,
e. Wypełnienie bruzdy na rysie (zamknięcie rysy) szybkosprawnym mineralnym
materiałem zamykającym np. Ombran W,
f.

Osadzenie metalowych pakerów iniekcyjnych w otworach,

g. Wykonanie iniekcji wypełniającej uszczelniającej rysy materiałem na bazie żywicy
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
h. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów.
i.

Zamknięcie otworów po iniekcji materiałem mineralnym zamykającym np. Ombran
R.

IV. Wykonanie izolacji poziomej ścian piwnicznych metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej
hydrożelem akrylowym:
6. Prace rozbiórkowe:
a. Skucie płytek ceramicznych do wysokości 1,0m ponad poziomem posadzki
(dotyczy wskazanego w części rysunkowej pomieszczenia węzła c.o.),
b. Skucie tynków wewnętrznych do wysokości 1,0m ponad poziomem posadzki
(dotyczy wszystkich nierozbieranych ścian piwnicznych),
7. Prace budowlane:
a. Wykonanie iniekcji ciśnieniowej:

-

Oczyszczenie naprawianej strefy,

-

Rozmieszczenie pakerów w dwóch rzędach ze wzajemnym przesunięciem

20cm, odstęp pakerów w rzędzie 20cm.
-

Osadzenie pakerów iniekcyjnych 10 sztuk / mb.

-

Iniekcja żywicy hydrostrukturalnej (np. MC-Injekt GL95) poprzez pakery.

-

Usunięcie warstwy zamykającej rysę i pakerów.
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c) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
a. Odtworzenie tynków wewnętrznych cem-wap. do wysokości 1,0m malowanych
farbą akrylową ponad poziom posadzki (dotyczy wszystkich nierozbieranych ścian
piwnicznych),
b. Odtworzenie płytek ceramicznych na kleju elastycznych do wysokości 1,0m ponad
poziomem posadzki, odmalowanie sufitu farbą akrylową (dotyczy wskazanego w
części rysunkowej pomieszczenia węzła c.o.),
c.

Wykonanie lamperii zmywalnej z farby olejnej do wysokości 1,5m ponad poziom
posadzki, odmalowanie ścian powyżej lamperii oraz sufitów farbą akrylową
(dotyczy wskazanych w części rysunkowej pomieszczeń),

d. Odmalowanie ścian oraz sufitów farbą akrylową (dotyczy wskazanych w części
rysunkowej pomieszczeń).

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych
•

Prace towarzyszące:

-

utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

-

wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

-

transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną
wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego
niezbędnych do wykonania robót,

-

zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz
gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z
Inspektorem Nadzoru miejsce,

-

segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub
rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym,

-

obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

-

sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,

-

ocena stanu technicznego tynku przez kierownika robót i inspektora nadzoru,

-

wywóz gruzu oraz uprzątnięcie terenu po wykonaniu robót,

-

przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

-

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie
wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,

-

oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
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-

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

-

przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i
innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

-

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń
stanowiących wyposażenie budynku,

-

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych
lub nie wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki,
czy stolarka okienna i drzwiowa itp.

-

niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian,

-

przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia,
urządzeń itp..

-

demontaż zbędnego okablowania na elewacji ( zdemontować lub przełożyć po
uzgodnieniu z inwestorem),

•

Prace tymczasowe:

-

wygrodzenie i zabezpieczenie terenu,

-

wykonanie wykopu wzdłuż ścian zewnętrznych budynku,

-

zabezpieczenie wykonanego wykopu,

-

odwodnienie wykopu na czas wykonywania prac izolacyjnych.

1.4. Informacje o terenie budowy
a) organizacja robót budowlanych
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętu
Wykonawcy na ten teren budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii
elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy
prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod
nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. 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.
Wykonawca
odpowiedzialny

będzie
za

przestrzegać

wypełnienie

praw

wszelkich

patentowych
wymagań

i

będzie

prawnych

w

pełni

odnośnie
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wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik 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 dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 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 stanowiącą opis przedmiotu zamówienia
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości
określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót 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. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość
elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

b) przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz dokumentację projektową i specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót;

c) zabezpieczenie interesów osób trzecich
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Przed rozpoczęciem prac remontowych należy poinformować mieszkańców
budynku o utrudnieniach w dostępie i ograniczeniu w ruchu na terenie przyległym;
Przed

rozpoczęciem

prac

budowlanych

należy

uzgodnić

z

Inwestorem

harmonogram robót oraz sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.
Dodatkowo należy poinformować Inwestora o:
-

czasie wykonania remontu,

-

drogach transportu pionowego i poziomego.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego;
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców i wszelkie 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.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie
trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działanie uszkodzenia.

d) ochrona środowiska
Przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska;
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W
okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 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;
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie:
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-

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
robót 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.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
- możliwość powstania pożaru.

e) warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP.
Pracownicy dopuszczani do robót na rusztowaniach winni posiadać ważne
zaświadczenia dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz winni
odbyć szkolenie ogólne BHP i instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy.
Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z
treściami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów
budowlanych. We wszystkich przypadkach w których producent wyrobu zaleca
stosowanie środków ochronny (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) należy
bezwzględnie je stosować.
Roboty prowadzić zgodnie z:
-

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
(Dz.U.z dnia 19 marca 2003 r.),

-

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy odpowiedzialny będzie
Kierownik Budowy.

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowić będzie teren przedmiotowej posesji
będący w zarządzie Inwestora,
Niezbędne media będą dostarczone z przedmiotowego budynku,
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Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć
przekazany mu protokółem przez Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych,
Wykonawca w własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu
do dyspozycji terenu,
Po

zakończeniu

prac

remontowych

wykonawca

zobowiązany

jest

do

uporządkowania terenu oraz naprawy powstałych zniszczeń.
Uwaga:

Niezbędne

media

dostarczone

będą

z

przedmiotowego

budynku.

Wykonawca winien zapewnić opomiarowanie mediów. Po zakończeniu prac
wykonawca winien uregulować należności za zużyte media chyba, że umowa
stanowi inaczej.

g) ogrodzenie
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu
składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach,
wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa
(poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

h) Zabezpieczenie chodników i jezdni
Istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli
będzie zachodzić niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy
zabezpieczyć (np. za pomocą płyt betonowych). Pojazdy lub ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą wpuszczane na teren obiektu i budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń istniejącej
drożni, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W

przypadku

obowiązuje

rozbieżności

kolejność

ich

w

ustaleniach

ważności:

poszczególnych

dokumentacja

projektowa,

dokumentów
przedmiar,

specyfikacja TWiOR.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót 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.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 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. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
(kody grup, klas i kategorii robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień)
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika
Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień
jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na
potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw,
robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry
określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma
charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.
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Kody i grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień
Kod CPV

Opis

45111300-1
45320000-6

Roboty rozbiórkowe
Roboty izolacyjne

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4

Tynkowanie

45442100-8

Roboty malarskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45233251-3

Wymiana nawierzchni

45450000-6

Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe

2. Wymagania

dotyczące

właściwości

wyrobów

budowlanych

(przechowywanie, transport, składowanie, kontrola jakości)
Wyrób budowlany
Tynk cem.-wap. klasa M5 –
wymagania zawarte w PN.

Zaprawa mineralna wap.-cem.
Gęstość nasypowa: ok. 1,28 kg/dm3
Przyczepność do podłoża dla grubości
warstwy tynku 12 mm:
Betonowego: ok 0,71 N/mm2 - FP: B
Betonu komórkowego: ok 0,66
N/mm2 - FP: B
Cegły: 0,83 N/mm2 - FP: B
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 3,0
MPa
Współczynnik nasiąkliwości wodą w <
0,4 kg/(m2 · h0,5)
Konsystencja: sucha zaprawa

Przechowywanie i
składowanie
Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.
Przechowywać w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach chłodnych i
suchych.

Transport

Kontrola jakości

Ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Cegła ceramiczna, pełna,
mrozoodporna,
Folia budowlana

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Belki prefabrykowane, nadprożowe,
typu L19
Rura PCV śr. 40mm

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Kompozycja
na
bazie
żywicy j.w.
poliuretanowej,
przeznaczona
do
uszczelniania rys w betonie metodą
iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W
(1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego
2
> 0,50 N/mm

j.w.

j.w.
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Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas w temperaturze 20
°C
Pęcznienie przy kontakcie z wodą <
1,05
Scenariusz zastosowania REACH –
stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5,
deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą
przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą
dwukomponentową z mieszaniem
składników bezpośrednio w pistolecie
iniekcyjnym przed wprowadzeniem
materiału w rysę w celu zachowania
stałości cech materiału w trakcie całego
procesu iniekcji.
Typ materiału: kompozycja żywicy j.w.
hydrostrukturalnej na bazie akrylu o
regulowanym czasie żelowania.
Lepkość ≤ 6 mPas w temperaturze 23
°C.
Możliwość regulacji czasu wiązania od
25 do 100 s.
Oczekiwane scenariusze ekspozycji
REACh: stały kontakt z wodą, czasowa
inhalacja, obróbka.
Spełnia wymogi UBA dla systemów
naprawczych mających kontakt z wodą
pitną.
Kompozycja
na
bazie
żywicy j.w.
poliuretanowej,
przeznaczona
do
uszczelniania rys w betonie metodą
iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W
(1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego
2
> 0,50 N/mm
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas
Pęcznienie przy kontakcie z wodą <
1,05
Scenariusz zastosowania REACH –
stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5,
deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą
przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja
wyłącznie
pompą
dwukomponentową
z
mieszaniem
składników bezpośrednio w pistolecie
iniekcyjnym
przed
wprowadzeniem
materiału w rysę w celu zachowania
stałości cech materiału w trakcie całego

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.
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procesu iniekcji.
Zaprawa cementowa kl. M5.M20

Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Beton C20/25 oraz C25/35,
wodoszczelność W8 (dla płyty
dociskowej posadzki)

Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.

Pręty zbrojeniowe RB 500W #10,
#8mm,#6
Drzwi stalowe, wyposażone w klamkę i
zamek podklamowy
Izolacja szlamowa gr. 3mm
dwuskładnikowa, gęstość objętościowa
3
1650-1850 kg/cm , czas przerobu 60
minut, gęstość nasypowa składnika A
3
1,4g/cm

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Farba olejna do lamperii
Przechowywać w
Transport
oryginalny
samochodowy,
na budowie
opakowaniach w
miejscach chłodnych i ręczny z
suchych.
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Izolacja bitumiczna bezszwowa,
Przechowywać w
Transport
dwuskładnikowa z dodatkiem
oryginalny
samochodowy,
wypełniacza polistyrenowego,
opakowaniach w
na budowie
pH 10, zawartość suchej substancji [%] miejscach chłodnych i ręczny z
-66.
suchych.
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Kątownik stalowy 30x30xmm
Transport
Przechowywać w
samochodowy,
pomieszczeniu
na budowie
zamkniętym.
ręczny z
zachowaniem
zasad
Płyty styropianowe min EPS 100–
samogasnący oraz ekstrudowany

Przechowywać w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach chłodnych i
suchych.

Składować na placu
budowy.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Organoleptyczna
kontrola. Kształt,
uszkodzenia, barwa.

bhp.

Kontrola dokumentów
wystawionych przez
producenta.

Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny środek
transportowy.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
wzrokowa jednolitości i
ciągłości.
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Farba akrylowa do ścian o odporności Przechowywać w
na szorowanie wg PN-EN 13300 - Klasa oryginalny
3, wygląd powłoki – matowa, zawartości opakowaniach w
części stałych [%wag] co najmniej 50,0. miejscach chłodnych i
suchych.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Farba olejna do lamperii, grubość
powłoki po wyschnięciu [µm] 30,
elastyczność powłoki [stopień] 3,
wygląd powłoki połysk.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Transport
samochodowy, na
budowie ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Przechowywać w
Transport
oryginalny
samochodowy, na
opakowaniach w
budowie ręczny z
miejscach chłodnych i zachowaniem
suchych.
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.

Uwaga:
W przypadku propozycji zamiany materiałów przez oferenta na etapie składania
oferty - należy wystąpić do Inwestora o wyrażenie zgody. Propozycja zamiany winna
być zgłoszona w formie pisemnej. Oferent winien załączyć niezbędne dane
techniczne proponowanych materiałów zamiennych oraz powołać się na Polskie
Normy, aktualne Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodności.
Wszystkie oferowane zestawy wyrobów winny legitymować się ważnymi
aprobatami technicznymi i certyfikatami zgodności. Jeżeli oferowany zestaw
wyrobów posiada aprobatę techniczną wydaną ponad 3 lata przed dniem składania
ofert, to oferent winien do oferty załączyć ważne badania okresowe.
Oferent winien zapewnić ważność badań okresowych oferowanego zestawu
wyrobu na dzień odbioru robót.
Każdy

zestaw

wyrobów,

spełniający

postawione

minimalne

wymagania

techniczne (poprzez porównanie wymagań z zapisami zawartymi w aprobacie
technicznej na dany zestaw) nadaje się do zastosowania i deklarowania jego użycia
w trybie zamówienia publicznego.
Wyklucza się możliwość ustalania parametrów charakterystycznych w oparciu o
materiały reklamowe lub inne źródła nie potwierdzone przez stronę trzecią w
dokumencie odniesienia.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy oraz z wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
użytkowania.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowanie warunków
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.
Z uwagi na specyfikę prac wykonawca powinien posiadać:
•

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/,

•

szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania
mas klejących i mas tynkarskich,

•

piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych,

•

pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni
przyklejonych płyt styropianowych,

•

ostrza techniczne do cięcia blachy stalowej,

•

łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych,

•

wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia otworów,

•

sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

•

mieszadła

koszykowe

napędzane

wiertarką

elektryczną

oraz

pojemniki

o pojemności ok. 40 – 60 l do przygotowania masy klejącej,
•

agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i
sprężarką powietrza do nakładania masy tynkarskiej,

•

urządzenia transportu pionowego,

•

rusztowanie stojakowe stałe.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z
harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
dotyczące

przepisów

ruchu

drogowego,

szczególnie

w

odniesieniu

do

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania

dotyczące

wykonania

robót

budowlanych

(sposób

wykończenia, tolerancje wymiarowe, szczegóły technologiczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją

projektową,

wymaganiami

specyfikacji

technicznej,

projektu

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i
projektem technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i
odbioru robót:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi
prowadzonych robót.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Wydawnictwo Arkady.
- Instrukcjami montażu.
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane
zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów
opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić roboty budowlane.

5.1. Roboty rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
materiały i elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót.
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy
uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz nadające się do ponownego
montażu.
Materiały bitumiczne pochodzące z rozbiórek winne zostać przekazane do
utylizacji.

Zasady wykonywania robót
Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie
budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót,
zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich
urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W
celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty
i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych
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przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy,
okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać
w dobrym stanie. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może
być gromadzony na rusztowaniach, schodach itp. Wszystkie przejścia i przejazdy
znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub
wytyczyć drogi. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m
należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych
elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio zabezpieczyć
teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest
zabronione. Zależnie od warunków rozbiórkę prowadzić ręcznie, przy użyciu młotów
pneumatycznych, przez przewracanie ścian.

5.2. Odtworzenie ścian działowych

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskoków, otworów itp. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie
powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w
okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.
Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne
jest moczenie cegły suchej.
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone,
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być
wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.

Spoiny w murach ceglanych
W zwykłych murach ceglanych, jeśli ma szczególnych wymagań, należy
przyjmować grubość normową spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym
grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna — 5 mm.
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokość 5—10 (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych
Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w
liczb równej ca najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym
przewiązaniu spoin.

Nadproża
Do otworów okiennych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane
typu L19.
Minimalna długość oparcia stalowych belek nadprożowych powinna wynosić 15
cm z każdej strony.
.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek

powinien

spełniać

wymagania

obowiązującej

normy,

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. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

Zaprawy budowlane
Zaprawy do podkładu z tynku zwykłego, wykonywanego zgodnie z PN-70/B10100, powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. W zależności od rodzaju
tynku

szlachetnego

powinny

one

dodatkowo

odpowiadać

następującym

wymaganiom:
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a) zaprawy do podkładu pod tynki cyklinowane i gładzone – cementowo-wapienne,
marek nie niższych niż M2 lub cementowe marek nie niższych niż M4,
b) zaprawy do podkładu pod tynki zmywane – cementowo-wapienne lub cementowe,
marek nie niższych niż M7,

Suche mieszanki tynkarskie
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla
każdego rodzaju tynku powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem
składu i barwy.

Materiały do zapraw szlachetnych przygotowywanych na budowie
Materiały wiążące
Cement – do tynków szlachetnych należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5
odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Cement powinien pochodzić z
jednej wytwórni i z tego samego okresu produkcji. Zaleca się stosować cementy o
jasnych odcieniach. Dopuszcza się stosowanie cementu portlandzkiego białego klasy
32,5 lub cementów kolorowych, przygotowanych na cemencie białym. Cement
portlandzki biały powinien odpowiadać wymaganiom PN-90/B-30010, PN-B30010/A1:1996, PN-B-30010/A2:1997, PN-B-30010/Az3:2002.

Wapno – Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro
(ciasto wapienne) przygotowywane z wapna palonego. Wapno gaszone na mokro
powinno tworzyć jednolitą masę jednobarwną, bez zanieczyszczeń, tłustą i lepką w
dotknięciu. Ciasto wapienne przeznaczone do zaprawy szlachetnej powinno być
dołowane przez co najmniej 6 miesięcy przy gaszeniu ręcznym, a przez 3 miesiące
przy

gaszeniu

mechanicznym.

Mleko

wapienne

powinno

mieć

jednakową

konsystencję dla wszystkich warstw, zarówno do przygotowania zaprawy na podkład,
jak i na warstwy wierzchnie.

Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003.
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom wg PN-B-06710:1996. Kruszywo
kamienne w postaci drobno kruszonej Białej Marianny o uziarnieniu do 5 mm
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powinno być stosowane w ilości odpowiadającej zawartości kruszywa w tynkach
oryginalnych znajdujących się na elewacji.

Dodatki
Dodatki rozjaśniające – o rozjaśniania zapraw zawierających cementy o barwie
szarej może być zastosowana, jako dodatek, mączka kamienna stanowiąca odsiew
przy kruszeniu białych lub bardzo jasnych, zwartych i czystych skał, np. marmurów,
wapieni itp., której stopień zmielenia odpowiada miałkości cementu i która nie
zawiera siarczanów i innych soli łatwo rozpuszczalnych w wodzie ani zanieczyszczeń
organicznych. Dodatek mączki nie powinien przekraczać 15% masy cementu
klasy 32,5.
Dodatki barwiące – jako dodatki barwiące do tynków szlachetnych stosuje się
pigmenty nieorganiczne lub organiczne w ilości nie przekraczającej 5% masy
cementu, z tym zastrzeżeniem, że pigmenty organiczne mogą być stosowane
wyłącznie do tynków wewnętrznych. Pigmenty powinny odpowiadać wymaganiom
norm przedmiotowych, a ponadto powinny:
a) być odporne na działanie wapna i cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.06),
b) nie wpływać ujemnie na czas wiązania cementu (sprawdzenie wg PN-89/C04403.05),
c) być odporne na działanie światła dziennego (sprawdzenie wg PN-EN ISO 78715:1999).
Jako zastępcze, uzupełniające lub samodzielne dodatki barwiące mogą być użyte
mączki kamienne ze skał kolorowych (marmurów, wapieni, serpentynów, tufów itp.)
lub mączki uzyskane ze zmielenia gruzu ceglanego, klinkierowego, terakotowego itp.
materiałów odpadowych. Wymagania – oprócz barwy – jak dla dodatków
rozjaśniających.

Odbiór robót obejmuje
Odbiór robót murowych
Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
producentów,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli
odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót,
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).
Przy odbiorze murów należy sprawdzić na podstawie odbioru częściowego klasę i
gatunek cegły lub innych elementów ściennych oraz klasę zaprawy. Przy odbiorze
końcowym należy sprawdzić:
- zgodność rodzaju konstrukcji murów z dokumentacją techniczną (przez oględziny),
- zgodność kształtu i głównych wymiarów murów z dokumentacją techniczną —
przez oględziny i pomiar taśmą stalową,
- grubość murów — jako średnią z trzech pomiarów,
- równość powierzchni i prostoliniowość — przez pomiar wielkości prześwitu między
łatą
kontrolną długości 2 m a powierzchnią lub krawędzią muru,
- pionowość powierzchni i krawędzi — za pomocą pionu murarskiego,
- poziomość warstw muru — za pomocą poziomnicy i łaty kontrolnej lub niwelatora,
- prawidłowość układu i wiązania elementów ściennych w murze,
- grubość i wypełnienie spoin,
- procentową liczbę cegieł ułamkowych.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły przedstawia tabela:
Dopuszczalne odchyłki dla
murów mm

Lp.

Rodzaje odchyłek

z cegły i pustaków
mury
mury
spoinowa

niespoino

ne

wane

z
drobnowymiar
owych
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1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murów:

3

6

4

na długości 1m

10

2

-

powierzchni i krawędzi:

3

6

3

na wysokości 1m

6

1

6

Odchylenia od pionu

Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni każdej warstwy
muru:

1

2

2

na długości 1m

15

30

30

4
Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni ostatniej

1

2

-

warstwy muru pod stropem

10

2

-

na długości 1m

0

na całej długości budynku .
5

Odchylenia przecinających się
powierzchni muru od kąta
przewidzianego w projekcie

3

6

10

(najczęściej prostego)

-

-

30

na długości 1m
na całej długości ściany

6

Odchylenie wymiarów otworów w
świetle ościeży dla otworów o
wymiarach:

do 100 cm

szero

+6, -3

+6, -3
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±10
powyżej 100 cm

szero

+10, -5

+ 10, -5

Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do
robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są 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.

Stolarka drzwiowa
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich
właściwości

technicznych

przedmiotowych,

zgodnie

sprawdzenie

ich

z

wymaganiami

wymiarów,

kształtu

odpowiednich
gotowego

norm

elementu,

dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie,
którymi są:
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· certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Należy sprawdzić markę wyprawy elewacyjnej przed przystąpieniem do
wykonania obrzutki a następnie dokonać sprawdzenia przyczepności do elewacji.
.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów
oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,
· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów
· sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po
uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

5.3. Wykonanie pionowej izolacji fundamentów

Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.
Prace z zastosowaniem mas bitumicznych np. Nafuflex 2K wykonywać w
temperaturze nie niższej niż+5°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace
wykonywać

z

zachowaniem

ogólnych

zasad

sztuki

budowlanej,

zwracając

szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac
podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne
nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem).
Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu
fundamentowego, podczas wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać
w takim stanie do momentu wyschnięcia powłoki.
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Wymogi stawiane podłożu
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od
gniazd żwirowych, spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i
warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. pozostałości po środkach
antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy
tynkarskie).
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki
uzupełnić materiałami naprawczymi, podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i
nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę
hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie.
Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę), np.

Oxal SPM, można także

stosować inne materiały typu zaprawa PCC lub tradycyjna zaprawa cementowajak
również masa hydroizolacyjna. Promień fasety z zaprawy cementowej powinien
wynosić 4÷6 cm, z masy bitumicznej – ok. 2 cm.
Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie
przekraczała 6%).
Mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne
wyspoinowanie.

Równość i tolerancje wymiarowe
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji uszczelnianej
powierzchni i powinny być każdorazowo podawane przez dokumentację techniczną.
Jeżeli dokumentacja techniczna ich nie podaje, można skorzystać z poniższych
zaleceń
–

Dla konstrukcji betonowych/żelbetowych dopuszczalne odchyłki wymiarów
zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji żelbetowych wg wytycznych:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe
(ITB, 2008) podano w tabeli:

Tabela: Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji
żelbetowych wg wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
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budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje
betonowe i żelbetowe” (ITB, 2008)
Odchylenie

Dopuszczalna odchyłka
w mm

Płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia
od projektowanego pochylenia:
•

na wysokości 1m

•

na całą wysokość konstrukcji

5

w ścianach wzniesionych w
deskowaniu

nieruchomym

oraz słupów podtrzymujących

15

stropy monolityczne
Płaszczyzn poziomych od poziomu
•

•

na

1m

płaszczyzny

w

dowolnym kierunku

5

na cała płaszczyznę

15

Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu
łatą

o

długości

2m,

z

wyjątkiem

powierzchni podporowych
•

powierzchni

±4

bocznych

i

±8

spodnich
•

powierzchni górnych

Długości i rozpiętości elementów

± 20

Wymiarów przekroju poprzecznego

±8

Rzędnych

±5

powierzchni

dla

innych

elementów

–

geometria posadzki powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe i
równość powierzchni powinny mieścić się w zakładanej tolerancji – wg
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Część B:
Roboty wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, (ITB, 2004)
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odchylenie mierzone 2- metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ±
3 mm, a odchylenia od płaszczyzny poziomej (lub spadku) nie powinny być
większe niż ± 2mm/m oraz nie powinny być większe niż 5mm na całej długości
lub szerokości podłoża
–

Wg

„Warunków

technicznych

wykonania

i

odbioru

robót

część

C:

Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów” (ITB,2004)
prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5
mm.
–

Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczeń mokrych (ITB, 2005) prześwit między podłożem a łatą o długości
2 m nie może być większy niż 5 mm.

–

Jeżeli hydroizolacja wykonywana jest na tynku III kategorii, to Wg „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki (ITB, Warszawa 2003) obowiązujące są
następujące tolerancje wymiarowe:

Odchylenia

Odchylenia powierzchni i krawędzi od

Odchylenie

powierzchni tynku

kierunku

przecinających się

od płaszczyzny i
odchylenie
krawędzi od linii

płaszczyzn od kąta
pionowego

poziomego

przewidzianego w
dokumentacji

prostej
Nie większe niż 2
mm na 1m i
Nie większe niż
3mm i w liczbie nie
większej niż3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2m

ogółem nie więcej
niż 4 mm na
powierzchniach do
3,5 m wysokości
oraz nie większe
niż 6 mm na 1m i
ogółem nie więcej
niż 4mm na

Nie większe niż 3
mm na1m i ogółem
nie więcej niż 6
mm na całej
powierzchni
ograniczonej

Nie większe niż 3
mm na 1 m

przegrodami
pionowymi (ściany,
belki, itp.)
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powierzchniach
wyższych niż 3,5 m

Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie,
mycie, odkurzanie) jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie
wodą pod ciśnieniem, itp.).
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki
uzupełnić materiałami naprawczymi, podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i
nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę
hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie.
Przed rozpoczęciem nakładania mas bitumicznych np. Nafuflex podłoże należy
zagruntować.

Przygotowanie masy hydroizolacyjnej
Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty
płynny i proszkowy
niskoobrotowej

z

należy mieszać

nałożonym

za

mieszadłem,

pomocą
aż

do

wiertarki

lub

powstania

mieszarki

jednorodnej,

homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy
przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki.

Wykonywanie hydroizolacji
Drobne nierówności/ubytki o głębokości nie przekraczającej 5mm, jeżeli nie są
naprawiane zaprawami cementowymi mogą być wypełnione/naprawione masą
hydroizolacyjną nakładaną w osobnym przejściu (tzw. szpachlowanie drapane).
Grubość tej warstwy nie wlicza się do grubości powłoki wodochronnej.
Masę bitumiczną nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za pomocą kielni i
pacy, równomierną warstwą, w jednym przejściu, jeżeli wykonywana jest izolacja
przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca się nakładanie w
dwóch przejściach (pierwsza warstwa powinna mieć ok. 2mm grubości.). Jeżeli w
środek warstwy wtapiana jest wkładka zbrojąca, nakładanie należy wykonać w dwóch
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przejściach. Oczka siatki nie mogą być widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga
warstwa nakładana jest po wyschnięciu pierwszej.

Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną np. Nafuflex DB B, wtopioną na
krawędziach w materiał hydroizolacyjny. Na obrzeża szczelin należy nałożyć warstwę
masy bitumicznej np. Nafuflex 2K o grubości min. 3 mm, po czym w świeżą masę
wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej warstwy masy
hydroizolacyjnej (grubość min. 3mm) pierwsza warstwa musi być związana (sucha).
Taśmy powinny być ułożone w literę Ω. Łączenie taśm poprzez zgrzewanie gorącym
powietrzem.
Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wodą zaleca się
stosować kołnierze zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia
wodą pod ciśnieniem.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu
Zabezpieczeni hydroizolacji w ostaci styropianu ekstrudowanego gr. 5cm oraz
folii kubełkowej, a także zasypki piaskowej, stabilizowanej cementem – szerokości
40cm.
Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji
wykonanej przy pomocy masy bitumicznej. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o
ostrych krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z izolacją.

5.4. Odtworzenie nawierzchni okalającej ściany budynku:

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy z istniejącej kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
3. ułożenie istniejącej kostki betonowej,
4. wypełnienie szczelin,
5. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
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Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 20 cm. Dopuszczalne
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
a) współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
b) wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14
MPa.
Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać
układanie nawierzchni o około 5 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
−

przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

−

wykonanie podbudowy,

−

wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża,

−

wykonanie nawierzchni.

Warunki przystąpienia do robót:
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura
otoczenia jest nie niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +
100C
dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).
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5.5. Roboty malarskie
Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących
zasad:
- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy
nie ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów
opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji,
- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych)
należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy
gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym,
- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki
(np. w farbach olejnych, olejno – żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach
chemoutwardzalnych) stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych
oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia
papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,
- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki
chromu, ołowiu, fluatów.

Przygotowanie powierzchni
Oczyścić mechanicznie wszystkie stalowe elementy, a następnie je odtłuścić.
Przed nałożeniem powłok malarskich elementy należy osuszyć.

Termin robót
Roboty malarskie wewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków
i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni zaprawianej). Malowanie
konstrukcji stalowych – po całkowitym zamocowaniu i oczyszczeniu.

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern;
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- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań
i rozwarstwień,
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonywać aparatami wskaźnikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo – wagową lub papierkami
wskaźnikowymi Hydrotest.

Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie:
- jakości materiałów malarskich,
- wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
- jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie
malowania i schnięcia powłok.

Warunki przystąpienia do robót
Temperatura
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze większej lub równej niż +5°C. W
ciągu doby nie może nastąpić spadek poniżej 0°C.
Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12°C do +18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej
+5°C, lecz by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C.

Wykonanie powłok malarskich
Zalecenia ogólne
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji
handlowej.
Konsystencja farb do malowania natryskowego – rzadsza niż do malowania
ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno
się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w
przypadku farb wodnych – wodą, w przypadku pozostałych farb – rozpuszczalnikami
handlowymi w ilości 3–5% w stosunku do farby.
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonywać tak, aby kierunek
pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do
podłogi – przy malowaniu ścian.
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Malowanie farbami olejnymi
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub
pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia
się do żądanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno
dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych mas pigmentowych. Malowanie na
podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntem pokostowym.
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z
farb do gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa
wierzchnia

–

z

farb

nawierzchniowych;

przy

malowaniu

doborowym

(tj.

trójwarstwowym) – na warstwę z farby nawierzchniowej należy nałożyć warstwę
emalii.
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe.
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
- każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością
spoiwa, tj. przechodzi się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba podkładowa,
nawierzchniowa, emalia),
- każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych,
Przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne
pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy
nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla – zgodny z przebiegiem
słojów drewna.

Roboty malarskie – odbiór
Powłoki olejne
Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń,
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.

Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarskich
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w
temperaturze większej bądź równej +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%):
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic
syntetycznych – nie wcześniej niż po 14 dniach.
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Badania obejmują sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego,
- zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,
- odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.

5.6. Roboty betonowe
Składniki mieszanki betonowej:
Cement – wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w
normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego (bez dodatków) klasy:
– dla betonu klasy C20/25, C25/35 – klasa cementu 32,5 NA,
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez
producenta cementu i jego zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji
Technicznej na podstawie:
•

dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg PN-B-04320,

•

dokumentów przewozowych,

•

oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia,

•

oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą
opisami dodatkowych badań laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN196-1),

•

wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta
obiektu, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór Budowlany i inne
upoważnione organa wątpliwości co do jakości cementu.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania kontroli obejmującej:
•

oznaczenia czasu wiązania wg PN-EN-196-3,

•

oznaczenie zmiany objętości w PN-EN-196-3,
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•

oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6.

Kruszywo
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii
kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może
nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

Woda do celów budowlanych
Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę
z rzek, jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym
wymaganiom zgodnie z PN-B- 32250
Woda z wodociągów (woda zdatna do picia) nie wymaga badań. Woda z
innego źródła lub woda wodociągowa w przypadku wątpliwości co do jej jakości musi
być zbadana wg PN-B-32250.

Beton
W obiekcie projektuje się wykonanie elementów z betonu klasy

C20/25,

C25/35 zgodnie z dokumentacją projektową. Beton do konstrukcji obiektów
kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki
w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
Inne materiały.
Materiały na deskowania
- deski 3,2 x 16 x 150 cm,
- bale drewniane 16 x 16 cm

Wykonanie robót
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego
przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
– zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez
Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających
betonowanie, a w szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z projektem,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy
roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie
Betonowanie

można

rozpocząć

po

odbiorze

urządzeń

formujących

(deskowania), rusztowań oraz zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie
powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci brudu,
płatów rdzy. Powierzchnie poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone
środkami uniemożliwiającymi przywarcie betonu do powierzchni urządzeń. Przebieg
układania mieszanki betonowej winien być rejestrowany w dzienniku robót z
podaniem:
•

daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów
budowli,

•

wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich
konsystencje,

•

daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a
następnie wyniki i terminy badań,

•

temperaturę

zewnętrzną

powietrza

i

inne

dane

dotyczące

warunków

atmosferycznych.

Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy
temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3
razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania
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normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Naprawa pęknięć ścian żelbetowych

Wszelkie rysy wilgotne i przewodzące wodę należy uszczelnić oraz zablokować
możliwość wystąpienia korozji prętów zbrojeniowych jak i uszkodzenia instalacji
wewnątrz obiektu. Zaleca się wykonać iniekcję ciśnieniową odpowiednim materiałem
iniekcyjnym tak aby wypełnić elastycznie rysę na całej grubości elementu w minimum
90%. Naprawa dotyczy całej widocznej rysy lub pęknięcia.
Etapy technologiczne wykonania prac naprawczych:
1. Oczyszczenie powierzchni wzdłuż rysy szlifierką czołową z odsysaniem
powietrza. Oczyszczenie powinno być wykonane do min. 10 cm po obu
stronach krawędzi rysy.
2. Wykonanie bruzdy 1x1,5 cm wzdłuż rysy w kształcie „litery V” na całej długości
rysy.
3. Nawiercenie otworów iniekcyjnych w odległości min 12 cm od krawędzi rysy
pod kątem 45 stopni w kierunku rysy tak, aby przeciąć rysę w środku grubości
elementu konstrukcyjnego. Rozstaw otworów, co 12-15 cm po obu stronach
rysy. Średnica otworów ø10÷14.
4. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym lub przepłukanie
wodą.
5. Wypełnienie bruzdy na rysie (zamknięcie rysy) szybkosprawnym mineralnym
materiałem zamykającym np. Ombran W.
6. Osadzenie metalowych pakerów iniekcyjnych w otworach.
7. Wykonanie iniekcji wypełniającej uszczelniającej rysy materiałem na bazie
żywicy poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top. Materiał żywiczny podawany jest
przez urządzenie pompujące typu 2K – pompa iniekcyjna dwukomponentowa.
Iniekcję należy prowadzić przy minimalnym możliwym ciśnieniu roboczym, bez
pośpiechu tak aby materiał jak najlepiej penetrował strukturę przegrody. Należy
też uważać na możliwość uszkodzenia konstrukcji. Maksymalne ciśnienie
iniekcji to:
Pmax = R x 10/3 (R – wytrzymałość betonu na ściskanie)
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Iniekcje prowadzi się od dolnego pakera w górę do momentu gdy pompa
przestaje wtłaczać iniekt przy zadanym ciśnieniu.
8. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów.
9. Zamknięcie otworów po iniekcji materiałem mineralnym zamykającym np.
Ombran R.

S=12,5cm

S

S

45°

g=40cm

Schemat rozmieszczenia pakerów (widok i przekrój)

UWAGA: Jeżeli po dokładnym oczyszczeniu okaże się, że dana rysa jest związana
z przebiegiem pręta zbrojeniowego i sięga tylko na grubość otuliny tego pręta nie
należy wykonywać iniekcji lecz rozkuć w literę V otulinę aż na głębokość
umiejscowienia zbrojenia. Taką rysę należy naprawić poprzez reprofilację zaprawą
naprawczą.

Wymagania podstawowe dla kompozycji iniekcyjnej:
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Kompozycja na bazie żywicy poliuretanowej, przeznaczona do uszczelniania
rys w betonie metodą iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W (1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego > 0,50 N/mm2
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas
Pęcznienie przy kontakcie z wodą < 1,05
Scenariusz zastosowania REACH – stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą dwukomponentową z mieszaniem składników
bezpośrednio w pistolecie iniekcyjnym przed wprowadzeniem materiału w rysę
w celu zachowania stałości cech materiału w trakcie całego procesu iniekcji.

Kontrola wykonania:
Należy sprawdzić brak wilgoci lub wody w miejscu wykonywania iniekcji.
Sprawdzić usunięcie pakerów, oczyszczenie i naprawę powierzchni po
wykonaniu prac.
W wypadkach wątpliwych można wykonać kontrolne odwierty rdzeniowe.

5.8. Wykonanie przepony poziomej w ścianach żelbetowych

W celu zapewnienia ciągłości izolacji jeżeli nie można jej wykonać w sposób
tradycyjny należy zastosować technologię iniekcji. Wykonana przepona pozioma
stanowi izolację i uniemożliwia podciąganie kapilarne wilgoci oraz wnikanie wody do
konstrukcji. Materiał iniekcyjny o niskiej lepkości wprowadzany jest punktowo
poprzez pakery iniekcyjne do wnętrza struktury przegrody. Czas żelowania należy
dobrać zależnie do sytuacji na budowie tak aby wypełnić strukturę przegrody na całej
jego szerokości.
Pakery należy umieścić w dwóch rzędach odległych od siebie o 20 cm z
wzajemnym przesunięciem. Otwory nawierca się pod kątem 450 na 2/3 grubości
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przegrody. Rozstaw pakerów powinien być co 20 cm co zapewnia kontrolę nad
wprowadzanym materiałem.

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji

Cechy materiału uszczelniającego dla przegrody betonowej:
o

Specjalny hydrożel akrylowy przeznaczony do iniekcji uszczelniającej
i wzmacniającej konstrukcję murową.

o

Niska lepkość, dzięki której w sposób bezpieczny bez wprowadzania dużego
ciśnienia iniekcji materiał dobrze penetruje strukturę uszczelnianej przegrody.

o

Dodatkową cechą tego hydrożelu jest wytrzymałość na ściskanie na poziomie
wytrzymałości zaprawy tworzącej spoiny w murze.

Wymagania podstawowe dla materiału uszczelniającego dla przegrody
żelbetowej:
Typ materiału: kompozycja żywicy hydrostrukturalnej na bazie akrylu o
regulowanym czasie żelowania.
Lepkość ≤ 6 mPas w temperaturze 23 °C.
Możliwość regulacji czasu wiązania od 25 do 100 s.
Oczekiwane scenariusze ekspozycji REACh: stały kontakt z wodą, czasowa
inhalacja, obróbka.
Spełnia wymogi UBA dla systemów naprawczych mających kontakt z wodą
pitną.

44

Przebieg prac:
1. Oczyszczenie naprawianej strefy.
2. Pakery należy umieścić w dwóch rzędach odległych o 20 cm z wzajemnym
przesunięciem. Otwory nawierca się pod kątem 450 na 2/3 grubości przegrody.
Rozstaw pakerów co 20 cm, co zapewnia kontrolę nad wprowadzanym
materiałem.
3. Osadzenie pakerów iniekcyjnych 10 sztuk / mb.
4. W przypadku zniszczonych i bardzo nieszczelnych spoin należy je doszczelnić
mineralną zaprawą uszczelniającą szybkosprawną (np. Ombran W)
5. Iniekcja żywicy hydrostrukturalnej (np. MC-Injekt GL95) poprzez pakery.
Iniekcja prowadzona jest przez bieżący paker, aż do momentu ukazania się
materiału w następnym pakerze lub zatamowania dalszego przepływu
(gwałtowny wzrost ciśnienia i zatrzymanie pompy tłokowej).
6. Usunięcie warstwy zamykającej rysę i pakerów.

Narzędzia:
Pompa dwukomponentowa (np. MC-I 200)
Paker iniekcyjny rozporowy

Kontrola wykonania:
Należy

ocenić

wzrokowo

czy

wszystkie

naprawy

zostały

wykonane

prawidłowo, brak wilgoci, wycieków, usunięcie ewentualnych nacieków żywicy
i śladów po pakerach.
Wykonać otwór kontrolny
Należy skontrolować dokumentację prac iniekcyjnych.

5.9. Uszczelnienie styku posadzki piwnicznej ze ścianą piwniczną
Z uwagi na możliwość wytworzenia się ciśnienia hydrostatycznego styk ściany
fundamentowej z nowo wykonana płytą może być bardzo wrażliwym miejscem które
wymaga specjalnego doszczelnienia.
Na ścianie fundamentowej przed wykonaniem płyty należy zamocować systemowe
węże iniekcyjne w odcinkach ok. 5 m. Końcówki należy wyprowadzić powyżej
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projektowanego poziomu posadzki. Węże montuje się na zakład tak żeby uzyskać
ciągłość uszczelnienia. Po wykonaniu płyty posadzki (po min 14 dniach) węże należy
zainiekować odpowiednim materiałem uszczelniającym

Materiał:
Żywica poliuretanowa np. MC-Injekt 2300 top przeznaczona jest do wykonywania
iniekcji uszczelniającej rysy i pęknięcia w betonie oraz w murze budowli w
budownictwie

inżynieryjnym.

Żywica

jest

kompozycją

dwuskładnikową

nie

zawierającą rozpuszczalników o obniżonej lepkości, dostarczaną w parach
pojemników o wymaganym stosunku ilościowym.

Wymagania dla materiału (uszczelnienie węży iniekcyjnch):
Kompozycja na bazie żywicy poliuretanowej, przeznaczona do uszczelniania
rys w betonie metodą iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W (1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego > 0,50 N/mm2
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas w temperaturze 20 °C
Pęcznienie przy kontakcie z wodą < 1,05
Scenariusz zastosowania REACH – stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą dwukomponentową z mieszaniem składników
bezpośrednio w pistolecie iniekcyjnym przed wprowadzeniem materiału w rysę
w celu zachowania stałości cech materiału w trakcie całego procesu iniekcji.
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Kontrola wykonania:
Należy

ocenić

wzrokowo

czy

wszystkie

naprawy

zostały

wykonane

prawidłowo, brak wilgoci, wycieków, usunięcie ewentualnych nacieków żywicy.
Należy skontrolować dokumentację prac iniekcyjnych.

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych
Kontrola powinna być prowadzona na bieżąco przez w Kierownika Budowy. W
odbiorze

robót

winien

uczestniczyć

Inspektor

Nadzoru

lub

upoważniony

przedstawiciel Inwestora. Podstawą odbioru powinna być niniejsza specyfikacja,
Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych i montażowych (wydawnictwo Arkady)”, karty techniczne, instrukcje
producentów materiałów. Za prace poprawnie wykonane uważa się prace wykonane
powołanymi powyżej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Kontrola robót zanikających powinna być prowadzona przed ich zakryciem.
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przysługuje prawo nakazania rozbiórki lub
odkrywki w celu sprawdzenia poprawności wykonania elementu oraz robót
budowlanych.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Kierownik Budowy jest zobowiązany do wykonywania na bieżąco obmiarów
wykonanych robót. Dziennik obmiarów podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót określa zakres faktycznie wykonanych robót pod warunkiem, że

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilość podaje się w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład
umowy.
Jeżeli

umowa

nie

stanowi

inaczej

wykonawca

powiadamia

pisemnie

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są
wpisywane

do

inwestorskiego.

księgi

obmiaru

Jakikolwiek

i

zatwierdzane

błąd

lub

przez

inspektora

przeoczenie

nadzoru

(opuszczenie)

w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych
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specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.
Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w
m3, jako pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo,
będą wyrażane w tonach lub kilogramach.

7.2.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania

obmiarów robót i dostarczane przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwo legalizacji. Muszą one
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach

określonych w umowie.
Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem
robót,
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się
bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określa umowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Części ogólna

1.1. Nazwa zadania
Remont części piwnicznej budynku „B” przy ul. Kościuszki 43 w Piasecznie.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem części piwnicznej
budynku „B” przy ul. Kościuszki 43 w Piasecznie.

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
•

Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas
prowadzenia robót remontowo – budowlanych.

b) Roboty budowlane podstawowe
I.

Naprawa zewnętrznej izolacji pionowej ścian piwnicznych:
1. Prace rozbiórkowe:
a. Rozbiórka przęsła ogrodzenia stalowego przy południowej elewacji (materiał do
ponownego wykorzystania),
b. Rozbiórka altany śmietnikowej przy południowej elewacji (materiał do ponownego
wykorzystania),
c.

Rozbiórka nisz okiennych wraz z kratami stalowymi,

d. Rozbiórka podestu wejściowego wraz ze stalową wycieraczką na elewacji
wschodniej,
e. Rozbiórka chodników z kostki betonowej gr. 6cm wraz z podsypką (wraz z
obrzeżem betonowym 10x25x100cm na elewacji północnej) - (materiał do
ponownego wykorzystania),
2. Prace budowlane:
a. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu odsłaniającego ściany fundamentowe do
poziomu ław fundamentowych (elewacja południowa, wschodnia i we fragmencie
północna),
b. Przygotowanie powierzchni ścian (zmycie, oczyszczenie),
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c.

Wykonanie ciągłej, bezszwowej izolacji pionowej bitumicznej gr. 4mm (np.
Nafuflex 2K) na siatce polipropylenowej,

d. Zabezpieczenie izolacji styropianem ekstrudowanym gr, 5cm i warstwą folii
kubełkowej,
e. Wykonanie zasypki piaskowej stabilizowanej cementem szerokości 40cm,
f.

Obsypanie przestrzeni wykopu wybranym uprzednio gruntem,

g. Odtworzenie chodników pod ruch pieszy:
-

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 20cm,

-

wykonanie chodnika z kostki betonowej (materiał z demontażu),

h. Odtworzenie chodnika pod ruch kołowy (we wskazanym w części rysunkowej
fragmencie elewacji północnej):
-

wykonanie obrzeży betonowych 10x25x100cm na warstwie chudego betonu

gr. 20cm,
-

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 25cm,

i.

-

wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5cm,

-

wykonanie chodnika z kostki betonowej (materiał z demontażu),

Odtworzenie nisz okiennych wraz z kratami stalowymi:
-

wykonanie chudego betonu gr. 20cm,

-

wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

wykonanie wylewki betonowej B25, zbrojonej siatką #8mm 15x15cm, gr.

10cm,
-

montaż rurki odwadniającej PCV śr. 40mm,

-

wymurowanie ścianki gr. 20cm z bloczków szalunkowych wypełnionych

betonem,
- wykonanie izolacji szlamowej, podpłytkowej gr. 3mm
-

wykonanie na ściankach okładziny z płytek

ceramicznych na kleju

mrozoodpornym, elastycznym,

j.

-

montaż obwodowych kątowników stalowych 30x30x3mm,

-

montaż krat stalowych 120x40cm zabezpieczonych farbą antykorozyjną,

Odtworzenie podestu wejściowego na elewacji wschodniej:
-

wykonanie chudego betonu gr. 20cm,

-

wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

wykonanie wylewki betonowej B25, zbrojonej siatką #8mm 15x15cm, gr.

10cm,
-

wykonanie izolacji szlamowej, podpłytkowej gr. 3mm

-

wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na kleju mrozoodpornym,

elastycznym,
k.

Odtworzenie przęsła ogrodzenia stalowego przy południowej elewacji (materiał z
demontażu),
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l.

Odtworzenie altany śmietnikowej.

II. Naprawa posadzki piwnicznej:
3. Prace rozbiórkowe:
a. Rozbiórka drzwi wewnętrznych pomieszczeń piwnicznych,
b. Rozbiórka ścian działowych z cegły pełnej,
c.

Demontaż umywalki wraz z instalacji wod-kan.,

d. Demontaż urządzeń instalacji węzła c.o.,
e. Rozbiórka posadzki piwnicznej (układ warstw od góry):
-

płytki ceramiczne na kleju,

-

podkład betonowy gr. 5cm,

-

izolacja z papy asfaltowej,

-

żwirobeton gr. 10cm,

-

piasek ubijany warstwami gr. 20cm,

-

grunt 25cm,

4. Prace budowlane:
a. Wykonanie szczelnej posadzki piwnicznej (układ warstw od góry:
-

płytki ceramiczne na kleju elastycznym,

-

izolacja podpłytkowa szlamowa gr. 3mm,

-

wylewka betonowa gr. 10cm, beton B25, otulina 2cm, stal A-II, zbrojenie

siatką #8mm 15x15cm, dylatowaną w polach 5x5m, dylatacja cięta 5mm
wypełniona

sznurem

dylatacyjnym

i

materiałem

elastycznym,

dylatacje

przyścienne przy użyciu węży iniekcyjnych + żywica elastomerowa na bazie
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
-

folia budowlana,

-

styropian EPS 100 gr. 10cm,

-

izolacja bitumiczna bezszwowa, ciężka gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

płyta dociskowa gr. 25cm, beton B25, wodoszczelność W8, stal AII, otulina

5cm, zbrojenie dołem #8 15x15cm, zbrojenie górą #10mm 15x15cm, dylatacje
przyścienne przy użyciu węży iniekcyjnych + żywica elastomerowa na bazie
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
-

izolacja bitumiczna bezszwowa, ciężka gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

chudy beton gr. 10cm,

b. Wykonanie ścian działowych z cegły pełnej wraz z nadprożami prefabrykowanymi
L19, otynkowaniem tynkiem cem-wap. i malowaniem farbą akrylową w kolorze
białym,
c.

Odtworzenie umywalki (z demontażu) wraz z instalacji wod-kan.,

d. Odtworzenie stolarki drzwiowej stalowej (zgodnie z zestawieniem),
e. Odtworzenie urządzeń instalacji węzła c.o.,
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III. Naprawa pęknięć żelbetowych ścian piwnicznych (2 rysy – po 1,5 każda):
5. Prace budowlane:
a. Oczyszczenie powierzchni wzdłuż rysy szlifierką czołową z odsysaniem
powietrza,
b. Wykonanie bruzdy 1x1,5 cm wzdłuż rysy w kształcie „litery V” na całej długości
rysy,
c.

Nawiercenie otworów iniekcyjnych w odległości min. 12 cm od krawędzi rysy pod
kątem 45 stopni w kierunku rysy tak, aby przeciąć rysę w środku grubości
elementu konstrukcyjnego. Rozstaw otworów, co 12-15 cm po obu stronach rysy.
Średnica otworów ø10÷14,

d. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym lub przepłukanie
wodą,
e. Wypełnienie bruzdy na rysie (zamknięcie rysy) szybkosprawnym mineralnym
materiałem zamykającym np. Ombran W,
f.

Osadzenie metalowych pakerów iniekcyjnych w otworach,

g. Wykonanie iniekcji wypełniającej uszczelniającej rysy materiałem na bazie żywicy
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
h. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów.
i.

Zamknięcie otworów po iniekcji materiałem mineralnym zamykającym np. Ombran
R.

IV. Wykonanie izolacji poziomej ścian piwnicznych metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej
hydrożelem akrylowym:
6. Prace rozbiórkowe:
a. Skucie płytek ceramicznych do wysokości 1,0m ponad poziomem posadzki
(dotyczy wskazanego w części rysunkowej pomieszczenia węzła c.o.),
b. Skucie tynków wewnętrznych do wysokości 1,0m ponad poziomem posadzki
(dotyczy wszystkich nierozbieranych ścian piwnicznych),
7. Prace budowlane:
a. Wykonanie iniekcji ciśnieniowej:

-

Oczyszczenie naprawianej strefy,

-

Rozmieszczenie pakerów w dwóch rzędach ze wzajemnym przesunięciem

20cm, odstęp pakerów w rzędzie 20cm.
-

Osadzenie pakerów iniekcyjnych 10 sztuk / mb.

-

Iniekcja żywicy hydrostrukturalnej (np. MC-Injekt GL95) poprzez pakery.

-

Usunięcie warstwy zamykającej rysę i pakerów.
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c) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
a. Odtworzenie tynków wewnętrznych cem-wap. do wysokości 1,0m malowanych
farbą akrylową ponad poziom posadzki (dotyczy wszystkich nierozbieranych ścian
piwnicznych),
b. Odtworzenie płytek ceramicznych na kleju elastycznych do wysokości 1,0m ponad
poziomem posadzki, odmalowanie sufitu farbą akrylową (dotyczy wskazanego w
części rysunkowej pomieszczenia węzła c.o.),
c.

Wykonanie lamperii zmywalnej z farby olejnej do wysokości 1,5m ponad poziom
posadzki, odmalowanie ścian powyżej lamperii oraz sufitów farbą akrylową
(dotyczy wskazanych w części rysunkowej pomieszczeń),

d. Odmalowanie ścian oraz sufitów farbą akrylową (dotyczy wskazanych w części
rysunkowej pomieszczeń).

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych
•

Prace towarzyszące:

-

utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

-

wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

-

transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną
wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego
niezbędnych do wykonania robót,

-

zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz
gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z
Inspektorem Nadzoru miejsce,

-

segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub
rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym,

-

obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

-

sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,

-

ocena stanu technicznego tynku przez kierownika robót i inspektora nadzoru,

-

wywóz gruzu oraz uprzątnięcie terenu po wykonaniu robót,

-

przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

-

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie
wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,

-

oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
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-

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

-

przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i
innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

-

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń
stanowiących wyposażenie budynku,

-

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych
lub nie wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki,
czy stolarka okienna i drzwiowa itp.

-

niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian,

-

przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia,
urządzeń itp..

-

demontaż zbędnego okablowania na elewacji ( zdemontować lub przełożyć po
uzgodnieniu z inwestorem),

•

Prace tymczasowe:

-

wygrodzenie i zabezpieczenie terenu,

-

wykonanie wykopu wzdłuż ścian zewnętrznych budynku,

-

zabezpieczenie wykonanego wykopu,

-

odwodnienie wykopu na czas wykonywania prac izolacyjnych.

1.4. Informacje o terenie budowy
a) organizacja robót budowlanych
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętu
Wykonawcy na ten teren budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii
elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy
prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod
nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. 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.
Wykonawca
odpowiedzialny

będzie
za

przestrzegać

wypełnienie

praw

wszelkich

patentowych
wymagań

i

będzie

prawnych

w

pełni

odnośnie
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wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik 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 dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 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 stanowiącą opis przedmiotu zamówienia
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości
określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót 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. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość
elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

b) przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz dokumentację projektową i specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót;

c) zabezpieczenie interesów osób trzecich
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Przed rozpoczęciem prac remontowych należy poinformować mieszkańców
budynku o utrudnieniach w dostępie i ograniczeniu w ruchu na terenie przyległym;
Przed

rozpoczęciem

prac

budowlanych

należy

uzgodnić

z

Inwestorem

harmonogram robót oraz sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.
Dodatkowo należy poinformować Inwestora o:
-

czasie wykonania remontu,

-

drogach transportu pionowego i poziomego.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego;
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców i wszelkie 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.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie
trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działanie uszkodzenia.

d) ochrona środowiska
Przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska;
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W
okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 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;
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie:
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-

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
robót 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.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
- możliwość powstania pożaru.

e) warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP.
Pracownicy dopuszczani do robót na rusztowaniach winni posiadać ważne
zaświadczenia dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz winni
odbyć szkolenie ogólne BHP i instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy.
Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z
treściami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów
budowlanych. We wszystkich przypadkach w których producent wyrobu zaleca
stosowanie środków ochronny (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) należy
bezwzględnie je stosować.
Roboty prowadzić zgodnie z:
-

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
(Dz.U.z dnia 19 marca 2003 r.),

-

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy odpowiedzialny będzie
Kierownik Budowy.

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowić będzie teren przedmiotowej posesji
będący w zarządzie Inwestora,
Niezbędne media będą dostarczone z przedmiotowego budynku,
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Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć
przekazany mu protokółem przez Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych,
Wykonawca w własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu
do dyspozycji terenu,
Po

zakończeniu

prac

remontowych

wykonawca

zobowiązany

jest

do

uporządkowania terenu oraz naprawy powstałych zniszczeń.
Uwaga:

Niezbędne

media

dostarczone

będą

z

przedmiotowego

budynku.

Wykonawca winien zapewnić opomiarowanie mediów. Po zakończeniu prac
wykonawca winien uregulować należności za zużyte media chyba, że umowa
stanowi inaczej.

g) ogrodzenie
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu
składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach,
wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa
(poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

h) Zabezpieczenie chodników i jezdni
Istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli
będzie zachodzić niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy
zabezpieczyć (np. za pomocą płyt betonowych). Pojazdy lub ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą wpuszczane na teren obiektu i budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń istniejącej
drożni, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W

przypadku

obowiązuje

rozbieżności

kolejność

ich

w

ustaleniach

ważności:

poszczególnych

dokumentacja

projektowa,

dokumentów
przedmiar,

specyfikacja TWiOR.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót 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.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 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. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
(kody grup, klas i kategorii robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień)
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika
Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień
jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na
potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw,
robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry
określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma
charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.
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Kody i grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień
Kod CPV

Opis

45111300-1
45320000-6

Roboty rozbiórkowe
Roboty izolacyjne

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4

Tynkowanie

45442100-8

Roboty malarskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45233251-3

Wymiana nawierzchni

45450000-6

Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe

2. Wymagania

dotyczące

właściwości

wyrobów

budowlanych

(przechowywanie, transport, składowanie, kontrola jakości)
Wyrób budowlany
Tynk cem.-wap. klasa M5 –
wymagania zawarte w PN.

Zaprawa mineralna wap.-cem.
Gęstość nasypowa: ok. 1,28 kg/dm3
Przyczepność do podłoża dla grubości
warstwy tynku 12 mm:
Betonowego: ok 0,71 N/mm2 - FP: B
Betonu komórkowego: ok 0,66
N/mm2 - FP: B
Cegły: 0,83 N/mm2 - FP: B
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 3,0
MPa
Współczynnik nasiąkliwości wodą w <
0,4 kg/(m2 · h0,5)
Konsystencja: sucha zaprawa

Przechowywanie i
składowanie
Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.
Przechowywać w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach chłodnych i
suchych.

Transport

Kontrola jakości

Ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Cegła ceramiczna, pełna,
mrozoodporna,
Folia budowlana

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Belki prefabrykowane, nadprożowe,
typu L19
Rura PCV śr. 40mm

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Kompozycja
na
bazie
żywicy j.w.
poliuretanowej,
przeznaczona
do
uszczelniania rys w betonie metodą
iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W
(1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego
2
> 0,50 N/mm

j.w.

j.w.
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Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas w temperaturze 20
°C
Pęcznienie przy kontakcie z wodą <
1,05
Scenariusz zastosowania REACH –
stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5,
deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą
przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą
dwukomponentową z mieszaniem
składników bezpośrednio w pistolecie
iniekcyjnym przed wprowadzeniem
materiału w rysę w celu zachowania
stałości cech materiału w trakcie całego
procesu iniekcji.
Typ materiału: kompozycja żywicy j.w.
hydrostrukturalnej na bazie akrylu o
regulowanym czasie żelowania.
Lepkość ≤ 6 mPas w temperaturze 23
°C.
Możliwość regulacji czasu wiązania od
25 do 100 s.
Oczekiwane scenariusze ekspozycji
REACh: stały kontakt z wodą, czasowa
inhalacja, obróbka.
Spełnia wymogi UBA dla systemów
naprawczych mających kontakt z wodą
pitną.
Kompozycja
na
bazie
żywicy j.w.
poliuretanowej,
przeznaczona
do
uszczelniania rys w betonie metodą
iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W
(1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego
2
> 0,50 N/mm
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas
Pęcznienie przy kontakcie z wodą <
1,05
Scenariusz zastosowania REACH –
stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5,
deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą
przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja
wyłącznie
pompą
dwukomponentową
z
mieszaniem
składników bezpośrednio w pistolecie
iniekcyjnym
przed
wprowadzeniem
materiału w rysę w celu zachowania
stałości cech materiału w trakcie całego

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.
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procesu iniekcji.
Zaprawa cementowa kl. M5.M20

Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Beton C20/25 oraz C25/35,
wodoszczelność W8 (dla płyty
dociskowej posadzki)

Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.

Pręty zbrojeniowe RB 500W #10,
#8mm,#6
Drzwi stalowe, wyposażone w klamkę i
zamek podklamowy
Izolacja szlamowa gr. 3mm
dwuskładnikowa, gęstość objętościowa
3
1650-1850 kg/cm , czas przerobu 60
minut, gęstość nasypowa składnika A
3
1,4g/cm

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Farba olejna do lamperii
Przechowywać w
Transport
oryginalny
samochodowy,
na budowie
opakowaniach w
miejscach chłodnych i ręczny z
suchych.
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Izolacja bitumiczna bezszwowa,
Przechowywać w
Transport
dwuskładnikowa z dodatkiem
oryginalny
samochodowy,
wypełniacza polistyrenowego,
opakowaniach w
na budowie
pH 10, zawartość suchej substancji [%] miejscach chłodnych i ręczny z
-66.
suchych.
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Kątownik stalowy 30x30xmm
Transport
Przechowywać w
samochodowy,
pomieszczeniu
na budowie
zamkniętym.
ręczny z
zachowaniem
zasad
Płyty styropianowe min EPS 100–
samogasnący oraz ekstrudowany

Przechowywać w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach chłodnych i
suchych.

Składować na placu
budowy.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Organoleptyczna
kontrola. Kształt,
uszkodzenia, barwa.

bhp.

Kontrola dokumentów
wystawionych przez
producenta.

Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny środek
transportowy.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
wzrokowa jednolitości i
ciągłości.
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Farba akrylowa do ścian o odporności Przechowywać w
na szorowanie wg PN-EN 13300 - Klasa oryginalny
3, wygląd powłoki – matowa, zawartości opakowaniach w
części stałych [%wag] co najmniej 50,0. miejscach chłodnych i
suchych.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Farba olejna do lamperii, grubość
powłoki po wyschnięciu [µm] 30,
elastyczność powłoki [stopień] 3,
wygląd powłoki połysk.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Transport
samochodowy, na
budowie ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Przechowywać w
Transport
oryginalny
samochodowy, na
opakowaniach w
budowie ręczny z
miejscach chłodnych i zachowaniem
suchych.
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.

Uwaga:
W przypadku propozycji zamiany materiałów przez oferenta na etapie składania
oferty - należy wystąpić do Inwestora o wyrażenie zgody. Propozycja zamiany winna
być zgłoszona w formie pisemnej. Oferent winien załączyć niezbędne dane
techniczne proponowanych materiałów zamiennych oraz powołać się na Polskie
Normy, aktualne Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodności.
Wszystkie oferowane zestawy wyrobów winny legitymować się ważnymi
aprobatami technicznymi i certyfikatami zgodności. Jeżeli oferowany zestaw
wyrobów posiada aprobatę techniczną wydaną ponad 3 lata przed dniem składania
ofert, to oferent winien do oferty załączyć ważne badania okresowe.
Oferent winien zapewnić ważność badań okresowych oferowanego zestawu
wyrobu na dzień odbioru robót.
Każdy

zestaw

wyrobów,

spełniający

postawione

minimalne

wymagania

techniczne (poprzez porównanie wymagań z zapisami zawartymi w aprobacie
technicznej na dany zestaw) nadaje się do zastosowania i deklarowania jego użycia
w trybie zamówienia publicznego.
Wyklucza się możliwość ustalania parametrów charakterystycznych w oparciu o
materiały reklamowe lub inne źródła nie potwierdzone przez stronę trzecią w
dokumencie odniesienia.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy oraz z wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
użytkowania.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowanie warunków
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.
Z uwagi na specyfikę prac wykonawca powinien posiadać:
•

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/,

•

szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania
mas klejących i mas tynkarskich,

•

piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych,

•

pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni
przyklejonych płyt styropianowych,

•

ostrza techniczne do cięcia blachy stalowej,

•

łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych,

•

wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia otworów,

•

sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

•

mieszadła

koszykowe

napędzane

wiertarką

elektryczną

oraz

pojemniki

o pojemności ok. 40 – 60 l do przygotowania masy klejącej,
•

agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i
sprężarką powietrza do nakładania masy tynkarskiej,

•

urządzenia transportu pionowego,

•

rusztowanie stojakowe stałe.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z
harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
dotyczące

przepisów

ruchu

drogowego,

szczególnie

w

odniesieniu

do

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania

dotyczące

wykonania

robót

budowlanych

(sposób

wykończenia, tolerancje wymiarowe, szczegóły technologiczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją

projektową,

wymaganiami

specyfikacji

technicznej,

projektu

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i
projektem technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i
odbioru robót:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi
prowadzonych robót.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Wydawnictwo Arkady.
- Instrukcjami montażu.
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane
zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów
opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić roboty budowlane.

5.1. Roboty rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
materiały i elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót.
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy
uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz nadające się do ponownego
montażu.
Materiały bitumiczne pochodzące z rozbiórek winne zostać przekazane do
utylizacji.

Zasady wykonywania robót
Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie
budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót,
zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich
urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W
celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty
i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych
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przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy,
okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać
w dobrym stanie. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może
być gromadzony na rusztowaniach, schodach itp. Wszystkie przejścia i przejazdy
znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub
wytyczyć drogi. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m
należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych
elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio zabezpieczyć
teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest
zabronione. Zależnie od warunków rozbiórkę prowadzić ręcznie, przy użyciu młotów
pneumatycznych, przez przewracanie ścian.

5.2. Odtworzenie ścian działowych

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskoków, otworów itp. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie
powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w
okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.
Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne
jest moczenie cegły suchej.
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone,
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być
wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.

Spoiny w murach ceglanych
W zwykłych murach ceglanych, jeśli ma szczególnych wymagań, należy
przyjmować grubość normową spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym
grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna — 5 mm.
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokość 5—10 (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych
Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w
liczb równej ca najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym
przewiązaniu spoin.

Nadproża
Do otworów okiennych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane
typu L19.
Minimalna długość oparcia stalowych belek nadprożowych powinna wynosić 15
cm z każdej strony.
.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek

powinien

spełniać

wymagania

obowiązującej

normy,

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. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

Zaprawy budowlane
Zaprawy do podkładu z tynku zwykłego, wykonywanego zgodnie z PN-70/B10100, powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. W zależności od rodzaju
tynku

szlachetnego

powinny

one

dodatkowo

odpowiadać

następującym

wymaganiom:
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a) zaprawy do podkładu pod tynki cyklinowane i gładzone – cementowo-wapienne,
marek nie niższych niż M2 lub cementowe marek nie niższych niż M4,
b) zaprawy do podkładu pod tynki zmywane – cementowo-wapienne lub cementowe,
marek nie niższych niż M7,

Suche mieszanki tynkarskie
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla
każdego rodzaju tynku powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem
składu i barwy.

Materiały do zapraw szlachetnych przygotowywanych na budowie
Materiały wiążące
Cement – do tynków szlachetnych należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5
odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Cement powinien pochodzić z
jednej wytwórni i z tego samego okresu produkcji. Zaleca się stosować cementy o
jasnych odcieniach. Dopuszcza się stosowanie cementu portlandzkiego białego klasy
32,5 lub cementów kolorowych, przygotowanych na cemencie białym. Cement
portlandzki biały powinien odpowiadać wymaganiom PN-90/B-30010, PN-B30010/A1:1996, PN-B-30010/A2:1997, PN-B-30010/Az3:2002.

Wapno – Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro
(ciasto wapienne) przygotowywane z wapna palonego. Wapno gaszone na mokro
powinno tworzyć jednolitą masę jednobarwną, bez zanieczyszczeń, tłustą i lepką w
dotknięciu. Ciasto wapienne przeznaczone do zaprawy szlachetnej powinno być
dołowane przez co najmniej 6 miesięcy przy gaszeniu ręcznym, a przez 3 miesiące
przy

gaszeniu

mechanicznym.

Mleko

wapienne

powinno

mieć

jednakową

konsystencję dla wszystkich warstw, zarówno do przygotowania zaprawy na podkład,
jak i na warstwy wierzchnie.

Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003.
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom wg PN-B-06710:1996. Kruszywo
kamienne w postaci drobno kruszonej Białej Marianny o uziarnieniu do 5 mm
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powinno być stosowane w ilości odpowiadającej zawartości kruszywa w tynkach
oryginalnych znajdujących się na elewacji.

Dodatki
Dodatki rozjaśniające – o rozjaśniania zapraw zawierających cementy o barwie
szarej może być zastosowana, jako dodatek, mączka kamienna stanowiąca odsiew
przy kruszeniu białych lub bardzo jasnych, zwartych i czystych skał, np. marmurów,
wapieni itp., której stopień zmielenia odpowiada miałkości cementu i która nie
zawiera siarczanów i innych soli łatwo rozpuszczalnych w wodzie ani zanieczyszczeń
organicznych. Dodatek mączki nie powinien przekraczać 15% masy cementu
klasy 32,5.
Dodatki barwiące – jako dodatki barwiące do tynków szlachetnych stosuje się
pigmenty nieorganiczne lub organiczne w ilości nie przekraczającej 5% masy
cementu, z tym zastrzeżeniem, że pigmenty organiczne mogą być stosowane
wyłącznie do tynków wewnętrznych. Pigmenty powinny odpowiadać wymaganiom
norm przedmiotowych, a ponadto powinny:
a) być odporne na działanie wapna i cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.06),
b) nie wpływać ujemnie na czas wiązania cementu (sprawdzenie wg PN-89/C04403.05),
c) być odporne na działanie światła dziennego (sprawdzenie wg PN-EN ISO 78715:1999).
Jako zastępcze, uzupełniające lub samodzielne dodatki barwiące mogą być użyte
mączki kamienne ze skał kolorowych (marmurów, wapieni, serpentynów, tufów itp.)
lub mączki uzyskane ze zmielenia gruzu ceglanego, klinkierowego, terakotowego itp.
materiałów odpadowych. Wymagania – oprócz barwy – jak dla dodatków
rozjaśniających.

Odbiór robót obejmuje
Odbiór robót murowych
Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
producentów,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli
odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót,
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).
Przy odbiorze murów należy sprawdzić na podstawie odbioru częściowego klasę i
gatunek cegły lub innych elementów ściennych oraz klasę zaprawy. Przy odbiorze
końcowym należy sprawdzić:
- zgodność rodzaju konstrukcji murów z dokumentacją techniczną (przez oględziny),
- zgodność kształtu i głównych wymiarów murów z dokumentacją techniczną —
przez oględziny i pomiar taśmą stalową,
- grubość murów — jako średnią z trzech pomiarów,
- równość powierzchni i prostoliniowość — przez pomiar wielkości prześwitu między
łatą
kontrolną długości 2 m a powierzchnią lub krawędzią muru,
- pionowość powierzchni i krawędzi — za pomocą pionu murarskiego,
- poziomość warstw muru — za pomocą poziomnicy i łaty kontrolnej lub niwelatora,
- prawidłowość układu i wiązania elementów ściennych w murze,
- grubość i wypełnienie spoin,
- procentową liczbę cegieł ułamkowych.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły przedstawia tabela:
Dopuszczalne odchyłki dla
murów mm

Lp.

Rodzaje odchyłek

z cegły i pustaków
mury
mury
spoinowa

niespoino

ne

wane

z
drobnowymiar
owych
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1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murów:

3

6

4

na długości 1m

10

2

-

powierzchni i krawędzi:

3

6

3

na wysokości 1m

6

1

6

Odchylenia od pionu

Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni każdej warstwy
muru:

1

2

2

na długości 1m

15

30

30

4
Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni ostatniej

1

2

-

warstwy muru pod stropem

10

2

-

na długości 1m

0

na całej długości budynku .
5

Odchylenia przecinających się
powierzchni muru od kąta
przewidzianego w projekcie

3

6

10

(najczęściej prostego)

-

-

30

na długości 1m
na całej długości ściany

6

Odchylenie wymiarów otworów w
świetle ościeży dla otworów o
wymiarach:

do 100 cm

szero

+6, -3

+6, -3
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±10
powyżej 100 cm

szero

+10, -5

+ 10, -5

Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do
robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są 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.

Stolarka drzwiowa
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich
właściwości

technicznych

przedmiotowych,

zgodnie

sprawdzenie

ich

z

wymaganiami

wymiarów,

kształtu

odpowiednich
gotowego

norm

elementu,

dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie,
którymi są:
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· certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Należy sprawdzić markę wyprawy elewacyjnej przed przystąpieniem do
wykonania obrzutki a następnie dokonać sprawdzenia przyczepności do elewacji.
.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów
oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,
· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów
· sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po
uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

5.3. Wykonanie pionowej izolacji fundamentów

Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.
Prace z zastosowaniem mas bitumicznych np. Nafuflex 2K wykonywać w
temperaturze nie niższej niż+5°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace
wykonywać

z

zachowaniem

ogólnych

zasad

sztuki

budowlanej,

zwracając

szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac
podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne
nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem).
Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu
fundamentowego, podczas wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać
w takim stanie do momentu wyschnięcia powłoki.
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Wymogi stawiane podłożu
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od
gniazd żwirowych, spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i
warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. pozostałości po środkach
antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy
tynkarskie).
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki
uzupełnić materiałami naprawczymi, podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i
nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę
hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie.
Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę), np.

Oxal SPM, można także

stosować inne materiały typu zaprawa PCC lub tradycyjna zaprawa cementowajak
również masa hydroizolacyjna. Promień fasety z zaprawy cementowej powinien
wynosić 4÷6 cm, z masy bitumicznej – ok. 2 cm.
Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie
przekraczała 6%).
Mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne
wyspoinowanie.

Równość i tolerancje wymiarowe
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji uszczelnianej
powierzchni i powinny być każdorazowo podawane przez dokumentację techniczną.
Jeżeli dokumentacja techniczna ich nie podaje, można skorzystać z poniższych
zaleceń
–

Dla konstrukcji betonowych/żelbetowych dopuszczalne odchyłki wymiarów
zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji żelbetowych wg wytycznych:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe
(ITB, 2008) podano w tabeli:

Tabela: Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji
żelbetowych wg wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
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budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje
betonowe i żelbetowe” (ITB, 2008)
Odchylenie

Dopuszczalna odchyłka
w mm

Płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia
od projektowanego pochylenia:
•

na wysokości 1m

•

na całą wysokość konstrukcji

5

w ścianach wzniesionych w
deskowaniu

nieruchomym

oraz słupów podtrzymujących

15

stropy monolityczne
Płaszczyzn poziomych od poziomu
•

•

na

1m

płaszczyzny

w

dowolnym kierunku

5

na cała płaszczyznę

15

Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu
łatą

o

długości

2m,

z

wyjątkiem

powierzchni podporowych
•

powierzchni

±4

bocznych

i

±8

spodnich
•

powierzchni górnych

Długości i rozpiętości elementów

± 20

Wymiarów przekroju poprzecznego

±8

Rzędnych

±5

powierzchni

dla

innych

elementów

–

geometria posadzki powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe i
równość powierzchni powinny mieścić się w zakładanej tolerancji – wg
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Część B:
Roboty wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, (ITB, 2004)
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odchylenie mierzone 2- metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ±
3 mm, a odchylenia od płaszczyzny poziomej (lub spadku) nie powinny być
większe niż ± 2mm/m oraz nie powinny być większe niż 5mm na całej długości
lub szerokości podłoża
–

Wg

„Warunków

technicznych

wykonania

i

odbioru

robót

część

C:

Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów” (ITB,2004)
prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5
mm.
–

Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczeń mokrych (ITB, 2005) prześwit między podłożem a łatą o długości
2 m nie może być większy niż 5 mm.

–

Jeżeli hydroizolacja wykonywana jest na tynku III kategorii, to Wg „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki (ITB, Warszawa 2003) obowiązujące są
następujące tolerancje wymiarowe:

Odchylenia

Odchylenia powierzchni i krawędzi od

Odchylenie

powierzchni tynku

kierunku

przecinających się

od płaszczyzny i
odchylenie
krawędzi od linii

płaszczyzn od kąta
pionowego

poziomego

przewidzianego w
dokumentacji

prostej
Nie większe niż 2
mm na 1m i
Nie większe niż
3mm i w liczbie nie
większej niż3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2m

ogółem nie więcej
niż 4 mm na
powierzchniach do
3,5 m wysokości
oraz nie większe
niż 6 mm na 1m i
ogółem nie więcej
niż 4mm na

Nie większe niż 3
mm na1m i ogółem
nie więcej niż 6
mm na całej
powierzchni
ograniczonej

Nie większe niż 3
mm na 1 m

przegrodami
pionowymi (ściany,
belki, itp.)
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powierzchniach
wyższych niż 3,5 m

Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie,
mycie, odkurzanie) jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie
wodą pod ciśnieniem, itp.).
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki
uzupełnić materiałami naprawczymi, podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i
nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę
hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie.
Przed rozpoczęciem nakładania mas bitumicznych np. Nafuflex podłoże należy
zagruntować.

Przygotowanie masy hydroizolacyjnej
Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty
płynny i proszkowy
niskoobrotowej

z

należy mieszać

nałożonym

za

mieszadłem,

pomocą
aż

do

wiertarki

lub

powstania

mieszarki

jednorodnej,

homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy
przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki.

Wykonywanie hydroizolacji
Drobne nierówności/ubytki o głębokości nie przekraczającej 5mm, jeżeli nie są
naprawiane zaprawami cementowymi mogą być wypełnione/naprawione masą
hydroizolacyjną nakładaną w osobnym przejściu (tzw. szpachlowanie drapane).
Grubość tej warstwy nie wlicza się do grubości powłoki wodochronnej.
Masę bitumiczną nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za pomocą kielni i
pacy, równomierną warstwą, w jednym przejściu, jeżeli wykonywana jest izolacja
przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca się nakładanie w
dwóch przejściach (pierwsza warstwa powinna mieć ok. 2mm grubości.). Jeżeli w
środek warstwy wtapiana jest wkładka zbrojąca, nakładanie należy wykonać w dwóch
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przejściach. Oczka siatki nie mogą być widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga
warstwa nakładana jest po wyschnięciu pierwszej.

Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną np. Nafuflex DB B, wtopioną na
krawędziach w materiał hydroizolacyjny. Na obrzeża szczelin należy nałożyć warstwę
masy bitumicznej np. Nafuflex 2K o grubości min. 3 mm, po czym w świeżą masę
wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej warstwy masy
hydroizolacyjnej (grubość min. 3mm) pierwsza warstwa musi być związana (sucha).
Taśmy powinny być ułożone w literę Ω. Łączenie taśm poprzez zgrzewanie gorącym
powietrzem.
Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wodą zaleca się
stosować kołnierze zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia
wodą pod ciśnieniem.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu
Zabezpieczeni hydroizolacji w ostaci styropianu ekstrudowanego gr. 5cm oraz
folii kubełkowej, a także zasypki piaskowej, stabilizowanej cementem – szerokości
40cm.
Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji
wykonanej przy pomocy masy bitumicznej. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o
ostrych krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z izolacją.

5.4. Odtworzenie nawierzchni okalającej ściany budynku:

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy z istniejącej kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
3. ułożenie istniejącej kostki betonowej,
4. wypełnienie szczelin,
5. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

32

Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 20 cm. Dopuszczalne
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
a) współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
b) wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14
MPa.
Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać
układanie nawierzchni o około 5 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
−

przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

−

wykonanie podbudowy,

−

wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża,

−

wykonanie nawierzchni.

Warunki przystąpienia do robót:
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura
otoczenia jest nie niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +
100C
dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).
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5.5. Roboty malarskie
Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących
zasad:
- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy
nie ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów
opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji,
- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych)
należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy
gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym,
- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki
(np. w farbach olejnych, olejno – żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach
chemoutwardzalnych) stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych
oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia
papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,
- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki
chromu, ołowiu, fluatów.

Przygotowanie powierzchni
Oczyścić mechanicznie wszystkie stalowe elementy, a następnie je odtłuścić.
Przed nałożeniem powłok malarskich elementy należy osuszyć.

Termin robót
Roboty malarskie wewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków
i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni zaprawianej). Malowanie
konstrukcji stalowych – po całkowitym zamocowaniu i oczyszczeniu.

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern;
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- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań
i rozwarstwień,
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonywać aparatami wskaźnikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo – wagową lub papierkami
wskaźnikowymi Hydrotest.

Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie:
- jakości materiałów malarskich,
- wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
- jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie
malowania i schnięcia powłok.

Warunki przystąpienia do robót
Temperatura
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze większej lub równej niż +5°C. W
ciągu doby nie może nastąpić spadek poniżej 0°C.
Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12°C do +18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej
+5°C, lecz by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C.

Wykonanie powłok malarskich
Zalecenia ogólne
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji
handlowej.
Konsystencja farb do malowania natryskowego – rzadsza niż do malowania
ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno
się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w
przypadku farb wodnych – wodą, w przypadku pozostałych farb – rozpuszczalnikami
handlowymi w ilości 3–5% w stosunku do farby.
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonywać tak, aby kierunek
pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do
podłogi – przy malowaniu ścian.
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Malowanie farbami olejnymi
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub
pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia
się do żądanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno
dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych mas pigmentowych. Malowanie na
podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntem pokostowym.
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z
farb do gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa
wierzchnia

–

z

farb

nawierzchniowych;

przy

malowaniu

doborowym

(tj.

trójwarstwowym) – na warstwę z farby nawierzchniowej należy nałożyć warstwę
emalii.
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe.
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
- każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością
spoiwa, tj. przechodzi się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba podkładowa,
nawierzchniowa, emalia),
- każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych,
Przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne
pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy
nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla – zgodny z przebiegiem
słojów drewna.

Roboty malarskie – odbiór
Powłoki olejne
Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń,
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.

Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarskich
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w
temperaturze większej bądź równej +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%):
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic
syntetycznych – nie wcześniej niż po 14 dniach.
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Badania obejmują sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego,
- zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,
- odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.

5.6. Roboty betonowe
Składniki mieszanki betonowej:
Cement – wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w
normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego (bez dodatków) klasy:
– dla betonu klasy C20/25, C25/35 – klasa cementu 32,5 NA,
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez
producenta cementu i jego zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji
Technicznej na podstawie:
•

dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg PN-B-04320,

•

dokumentów przewozowych,

•

oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia,

•

oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą
opisami dodatkowych badań laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN196-1),

•

wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta
obiektu, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór Budowlany i inne
upoważnione organa wątpliwości co do jakości cementu.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania kontroli obejmującej:
•

oznaczenia czasu wiązania wg PN-EN-196-3,

•

oznaczenie zmiany objętości w PN-EN-196-3,
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•

oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6.

Kruszywo
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii
kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może
nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

Woda do celów budowlanych
Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę
z rzek, jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym
wymaganiom zgodnie z PN-B- 32250
Woda z wodociągów (woda zdatna do picia) nie wymaga badań. Woda z
innego źródła lub woda wodociągowa w przypadku wątpliwości co do jej jakości musi
być zbadana wg PN-B-32250.

Beton
W obiekcie projektuje się wykonanie elementów z betonu klasy

C20/25,

C25/35 zgodnie z dokumentacją projektową. Beton do konstrukcji obiektów
kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki
w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
Inne materiały.
Materiały na deskowania
- deski 3,2 x 16 x 150 cm,
- bale drewniane 16 x 16 cm

Wykonanie robót
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego
przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
– zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez
Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających
betonowanie, a w szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z projektem,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy
roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie
Betonowanie

można

rozpocząć

po

odbiorze

urządzeń

formujących

(deskowania), rusztowań oraz zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie
powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci brudu,
płatów rdzy. Powierzchnie poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone
środkami uniemożliwiającymi przywarcie betonu do powierzchni urządzeń. Przebieg
układania mieszanki betonowej winien być rejestrowany w dzienniku robót z
podaniem:
•

daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów
budowli,

•

wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich
konsystencje,

•

daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a
następnie wyniki i terminy badań,

•

temperaturę

zewnętrzną

powietrza

i

inne

dane

dotyczące

warunków

atmosferycznych.

Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy
temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3
razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania
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normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Naprawa pęknięć ścian żelbetowych

Wszelkie rysy wilgotne i przewodzące wodę należy uszczelnić oraz zablokować
możliwość wystąpienia korozji prętów zbrojeniowych jak i uszkodzenia instalacji
wewnątrz obiektu. Zaleca się wykonać iniekcję ciśnieniową odpowiednim materiałem
iniekcyjnym tak aby wypełnić elastycznie rysę na całej grubości elementu w minimum
90%. Naprawa dotyczy całej widocznej rysy lub pęknięcia.
Etapy technologiczne wykonania prac naprawczych:
1. Oczyszczenie powierzchni wzdłuż rysy szlifierką czołową z odsysaniem
powietrza. Oczyszczenie powinno być wykonane do min. 10 cm po obu
stronach krawędzi rysy.
2. Wykonanie bruzdy 1x1,5 cm wzdłuż rysy w kształcie „litery V” na całej długości
rysy.
3. Nawiercenie otworów iniekcyjnych w odległości min 12 cm od krawędzi rysy
pod kątem 45 stopni w kierunku rysy tak, aby przeciąć rysę w środku grubości
elementu konstrukcyjnego. Rozstaw otworów, co 12-15 cm po obu stronach
rysy. Średnica otworów ø10÷14.
4. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym lub przepłukanie
wodą.
5. Wypełnienie bruzdy na rysie (zamknięcie rysy) szybkosprawnym mineralnym
materiałem zamykającym np. Ombran W.
6. Osadzenie metalowych pakerów iniekcyjnych w otworach.
7. Wykonanie iniekcji wypełniającej uszczelniającej rysy materiałem na bazie
żywicy poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top. Materiał żywiczny podawany jest
przez urządzenie pompujące typu 2K – pompa iniekcyjna dwukomponentowa.
Iniekcję należy prowadzić przy minimalnym możliwym ciśnieniu roboczym, bez
pośpiechu tak aby materiał jak najlepiej penetrował strukturę przegrody. Należy
też uważać na możliwość uszkodzenia konstrukcji. Maksymalne ciśnienie
iniekcji to:
Pmax = R x 10/3 (R – wytrzymałość betonu na ściskanie)
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Iniekcje prowadzi się od dolnego pakera w górę do momentu gdy pompa
przestaje wtłaczać iniekt przy zadanym ciśnieniu.
8. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów.
9. Zamknięcie otworów po iniekcji materiałem mineralnym zamykającym np.
Ombran R.

S=12,5cm

S

S

45°

g=40cm

Schemat rozmieszczenia pakerów (widok i przekrój)

UWAGA: Jeżeli po dokładnym oczyszczeniu okaże się, że dana rysa jest związana
z przebiegiem pręta zbrojeniowego i sięga tylko na grubość otuliny tego pręta nie
należy wykonywać iniekcji lecz rozkuć w literę V otulinę aż na głębokość
umiejscowienia zbrojenia. Taką rysę należy naprawić poprzez reprofilację zaprawą
naprawczą.

Wymagania podstawowe dla kompozycji iniekcyjnej:
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Kompozycja na bazie żywicy poliuretanowej, przeznaczona do uszczelniania
rys w betonie metodą iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W (1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego > 0,50 N/mm2
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas
Pęcznienie przy kontakcie z wodą < 1,05
Scenariusz zastosowania REACH – stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą dwukomponentową z mieszaniem składników
bezpośrednio w pistolecie iniekcyjnym przed wprowadzeniem materiału w rysę
w celu zachowania stałości cech materiału w trakcie całego procesu iniekcji.

Kontrola wykonania:
Należy sprawdzić brak wilgoci lub wody w miejscu wykonywania iniekcji.
Sprawdzić usunięcie pakerów, oczyszczenie i naprawę powierzchni po
wykonaniu prac.
W wypadkach wątpliwych można wykonać kontrolne odwierty rdzeniowe.

5.8. Wykonanie przepony poziomej w ścianach żelbetowych

W celu zapewnienia ciągłości izolacji jeżeli nie można jej wykonać w sposób
tradycyjny należy zastosować technologię iniekcji. Wykonana przepona pozioma
stanowi izolację i uniemożliwia podciąganie kapilarne wilgoci oraz wnikanie wody do
konstrukcji. Materiał iniekcyjny o niskiej lepkości wprowadzany jest punktowo
poprzez pakery iniekcyjne do wnętrza struktury przegrody. Czas żelowania należy
dobrać zależnie do sytuacji na budowie tak aby wypełnić strukturę przegrody na całej
jego szerokości.
Pakery należy umieścić w dwóch rzędach odległych od siebie o 20 cm z
wzajemnym przesunięciem. Otwory nawierca się pod kątem 450 na 2/3 grubości
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przegrody. Rozstaw pakerów powinien być co 20 cm co zapewnia kontrolę nad
wprowadzanym materiałem.

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji

Cechy materiału uszczelniającego dla przegrody betonowej:
o

Specjalny hydrożel akrylowy przeznaczony do iniekcji uszczelniającej
i wzmacniającej konstrukcję murową.

o

Niska lepkość, dzięki której w sposób bezpieczny bez wprowadzania dużego
ciśnienia iniekcji materiał dobrze penetruje strukturę uszczelnianej przegrody.

o

Dodatkową cechą tego hydrożelu jest wytrzymałość na ściskanie na poziomie
wytrzymałości zaprawy tworzącej spoiny w murze.

Wymagania podstawowe dla materiału uszczelniającego dla przegrody
żelbetowej:
Typ materiału: kompozycja żywicy hydrostrukturalnej na bazie akrylu o
regulowanym czasie żelowania.
Lepkość ≤ 6 mPas w temperaturze 23 °C.
Możliwość regulacji czasu wiązania od 25 do 100 s.
Oczekiwane scenariusze ekspozycji REACh: stały kontakt z wodą, czasowa
inhalacja, obróbka.
Spełnia wymogi UBA dla systemów naprawczych mających kontakt z wodą
pitną.
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Przebieg prac:
1. Oczyszczenie naprawianej strefy.
2. Pakery należy umieścić w dwóch rzędach odległych o 20 cm z wzajemnym
przesunięciem. Otwory nawierca się pod kątem 450 na 2/3 grubości przegrody.
Rozstaw pakerów co 20 cm, co zapewnia kontrolę nad wprowadzanym
materiałem.
3. Osadzenie pakerów iniekcyjnych 10 sztuk / mb.
4. W przypadku zniszczonych i bardzo nieszczelnych spoin należy je doszczelnić
mineralną zaprawą uszczelniającą szybkosprawną (np. Ombran W)
5. Iniekcja żywicy hydrostrukturalnej (np. MC-Injekt GL95) poprzez pakery.
Iniekcja prowadzona jest przez bieżący paker, aż do momentu ukazania się
materiału w następnym pakerze lub zatamowania dalszego przepływu
(gwałtowny wzrost ciśnienia i zatrzymanie pompy tłokowej).
6. Usunięcie warstwy zamykającej rysę i pakerów.

Narzędzia:
Pompa dwukomponentowa (np. MC-I 200)
Paker iniekcyjny rozporowy

Kontrola wykonania:
Należy

ocenić

wzrokowo

czy

wszystkie

naprawy

zostały

wykonane

prawidłowo, brak wilgoci, wycieków, usunięcie ewentualnych nacieków żywicy
i śladów po pakerach.
Wykonać otwór kontrolny
Należy skontrolować dokumentację prac iniekcyjnych.

5.9. Uszczelnienie styku posadzki piwnicznej ze ścianą piwniczną
Z uwagi na możliwość wytworzenia się ciśnienia hydrostatycznego styk ściany
fundamentowej z nowo wykonana płytą może być bardzo wrażliwym miejscem które
wymaga specjalnego doszczelnienia.
Na ścianie fundamentowej przed wykonaniem płyty należy zamocować systemowe
węże iniekcyjne w odcinkach ok. 5 m. Końcówki należy wyprowadzić powyżej
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projektowanego poziomu posadzki. Węże montuje się na zakład tak żeby uzyskać
ciągłość uszczelnienia. Po wykonaniu płyty posadzki (po min 14 dniach) węże należy
zainiekować odpowiednim materiałem uszczelniającym

Materiał:
Żywica poliuretanowa np. MC-Injekt 2300 top przeznaczona jest do wykonywania
iniekcji uszczelniającej rysy i pęknięcia w betonie oraz w murze budowli w
budownictwie

inżynieryjnym.

Żywica

jest

kompozycją

dwuskładnikową

nie

zawierającą rozpuszczalników o obniżonej lepkości, dostarczaną w parach
pojemników o wymaganym stosunku ilościowym.

Wymagania dla materiału (uszczelnienie węży iniekcyjnch):
Kompozycja na bazie żywicy poliuretanowej, przeznaczona do uszczelniania
rys w betonie metodą iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W (1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego > 0,50 N/mm2
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas w temperaturze 20 °C
Pęcznienie przy kontakcie z wodą < 1,05
Scenariusz zastosowania REACH – stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą dwukomponentową z mieszaniem składników
bezpośrednio w pistolecie iniekcyjnym przed wprowadzeniem materiału w rysę
w celu zachowania stałości cech materiału w trakcie całego procesu iniekcji.
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Kontrola wykonania:
Należy

ocenić

wzrokowo

czy

wszystkie

naprawy

zostały

wykonane

prawidłowo, brak wilgoci, wycieków, usunięcie ewentualnych nacieków żywicy.
Należy skontrolować dokumentację prac iniekcyjnych.

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych
Kontrola powinna być prowadzona na bieżąco przez w Kierownika Budowy. W
odbiorze

robót

winien

uczestniczyć

Inspektor

Nadzoru

lub

upoważniony

przedstawiciel Inwestora. Podstawą odbioru powinna być niniejsza specyfikacja,
Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych i montażowych (wydawnictwo Arkady)”, karty techniczne, instrukcje
producentów materiałów. Za prace poprawnie wykonane uważa się prace wykonane
powołanymi powyżej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Kontrola robót zanikających powinna być prowadzona przed ich zakryciem.
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przysługuje prawo nakazania rozbiórki lub
odkrywki w celu sprawdzenia poprawności wykonania elementu oraz robót
budowlanych.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Kierownik Budowy jest zobowiązany do wykonywania na bieżąco obmiarów
wykonanych robót. Dziennik obmiarów podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót określa zakres faktycznie wykonanych robót pod warunkiem, że

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilość podaje się w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład
umowy.
Jeżeli

umowa

nie

stanowi

inaczej

wykonawca

powiadamia

pisemnie

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są
wpisywane

do

inwestorskiego.

księgi

obmiaru

Jakikolwiek

i

zatwierdzane

błąd

lub

przez

inspektora

przeoczenie

nadzoru

(opuszczenie)

w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych
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specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.
Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w
m3, jako pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo,
będą wyrażane w tonach lub kilogramach.

7.2.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania

obmiarów robót i dostarczane przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwo legalizacji. Muszą one
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach

określonych w umowie.
Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem
robót,
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się
bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określa umowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Części ogólna

1.1. Nazwa zadania
Remont części piwnicznej budynku „B” przy ul. Kościuszki 43 w Piasecznie.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem części piwnicznej
budynku „B” przy ul. Kościuszki 43 w Piasecznie.

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
•

Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas
prowadzenia robót remontowo – budowlanych.

b) Roboty budowlane podstawowe
I.

Naprawa zewnętrznej izolacji pionowej ścian piwnicznych:
1. Prace rozbiórkowe:
a. Rozbiórka przęsła ogrodzenia stalowego przy południowej elewacji (materiał do
ponownego wykorzystania),
b. Rozbiórka altany śmietnikowej przy południowej elewacji (materiał do ponownego
wykorzystania),
c.

Rozbiórka nisz okiennych wraz z kratami stalowymi,

d. Rozbiórka podestu wejściowego wraz ze stalową wycieraczką na elewacji
wschodniej,
e. Rozbiórka chodników z kostki betonowej gr. 6cm wraz z podsypką (wraz z
obrzeżem betonowym 10x25x100cm na elewacji północnej) - (materiał do
ponownego wykorzystania),
2. Prace budowlane:
a. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu odsłaniającego ściany fundamentowe do
poziomu ław fundamentowych (elewacja południowa, wschodnia i we fragmencie
północna),
b. Przygotowanie powierzchni ścian (zmycie, oczyszczenie),
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c.

Wykonanie ciągłej, bezszwowej izolacji pionowej bitumicznej gr. 4mm (np.
Nafuflex 2K) na siatce polipropylenowej,

d. Zabezpieczenie izolacji styropianem ekstrudowanym gr, 5cm i warstwą folii
kubełkowej,
e. Wykonanie zasypki piaskowej stabilizowanej cementem szerokości 40cm,
f.

Obsypanie przestrzeni wykopu wybranym uprzednio gruntem,

g. Odtworzenie chodników pod ruch pieszy:
-

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 20cm,

-

wykonanie chodnika z kostki betonowej (materiał z demontażu),

h. Odtworzenie chodnika pod ruch kołowy (we wskazanym w części rysunkowej
fragmencie elewacji północnej):
-

wykonanie obrzeży betonowych 10x25x100cm na warstwie chudego betonu

gr. 20cm,
-

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 25cm,

i.

-

wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5cm,

-

wykonanie chodnika z kostki betonowej (materiał z demontażu),

Odtworzenie nisz okiennych wraz z kratami stalowymi:
-

wykonanie chudego betonu gr. 20cm,

-

wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

wykonanie wylewki betonowej B25, zbrojonej siatką #8mm 15x15cm, gr.

10cm,
-

montaż rurki odwadniającej PCV śr. 40mm,

-

wymurowanie ścianki gr. 20cm z bloczków szalunkowych wypełnionych

betonem,
- wykonanie izolacji szlamowej, podpłytkowej gr. 3mm
-

wykonanie na ściankach okładziny z płytek

ceramicznych na kleju

mrozoodpornym, elastycznym,

j.

-

montaż obwodowych kątowników stalowych 30x30x3mm,

-

montaż krat stalowych 120x40cm zabezpieczonych farbą antykorozyjną,

Odtworzenie podestu wejściowego na elewacji wschodniej:
-

wykonanie chudego betonu gr. 20cm,

-

wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

wykonanie wylewki betonowej B25, zbrojonej siatką #8mm 15x15cm, gr.

10cm,
-

wykonanie izolacji szlamowej, podpłytkowej gr. 3mm

-

wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na kleju mrozoodpornym,

elastycznym,
k.

Odtworzenie przęsła ogrodzenia stalowego przy południowej elewacji (materiał z
demontażu),

3

l.

Odtworzenie altany śmietnikowej.

II. Naprawa posadzki piwnicznej:
3. Prace rozbiórkowe:
a. Rozbiórka drzwi wewnętrznych pomieszczeń piwnicznych,
b. Rozbiórka ścian działowych z cegły pełnej,
c.

Demontaż umywalki wraz z instalacji wod-kan.,

d. Demontaż urządzeń instalacji węzła c.o.,
e. Rozbiórka posadzki piwnicznej (układ warstw od góry):
-

płytki ceramiczne na kleju,

-

podkład betonowy gr. 5cm,

-

izolacja z papy asfaltowej,

-

żwirobeton gr. 10cm,

-

piasek ubijany warstwami gr. 20cm,

-

grunt 25cm,

4. Prace budowlane:
a. Wykonanie szczelnej posadzki piwnicznej (układ warstw od góry:
-

płytki ceramiczne na kleju elastycznym,

-

izolacja podpłytkowa szlamowa gr. 3mm,

-

wylewka betonowa gr. 10cm, beton B25, otulina 2cm, stal A-II, zbrojenie

siatką #8mm 15x15cm, dylatowaną w polach 5x5m, dylatacja cięta 5mm
wypełniona

sznurem

dylatacyjnym

i

materiałem

elastycznym,

dylatacje

przyścienne przy użyciu węży iniekcyjnych + żywica elastomerowa na bazie
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
-

folia budowlana,

-

styropian EPS 100 gr. 10cm,

-

izolacja bitumiczna bezszwowa, ciężka gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

płyta dociskowa gr. 25cm, beton B25, wodoszczelność W8, stal AII, otulina

5cm, zbrojenie dołem #8 15x15cm, zbrojenie górą #10mm 15x15cm, dylatacje
przyścienne przy użyciu węży iniekcyjnych + żywica elastomerowa na bazie
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
-

izolacja bitumiczna bezszwowa, ciężka gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

chudy beton gr. 10cm,

b. Wykonanie ścian działowych z cegły pełnej wraz z nadprożami prefabrykowanymi
L19, otynkowaniem tynkiem cem-wap. i malowaniem farbą akrylową w kolorze
białym,
c.

Odtworzenie umywalki (z demontażu) wraz z instalacji wod-kan.,

d. Odtworzenie stolarki drzwiowej stalowej (zgodnie z zestawieniem),
e. Odtworzenie urządzeń instalacji węzła c.o.,
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III. Naprawa pęknięć żelbetowych ścian piwnicznych (2 rysy – po 1,5 każda):
5. Prace budowlane:
a. Oczyszczenie powierzchni wzdłuż rysy szlifierką czołową z odsysaniem
powietrza,
b. Wykonanie bruzdy 1x1,5 cm wzdłuż rysy w kształcie „litery V” na całej długości
rysy,
c.

Nawiercenie otworów iniekcyjnych w odległości min. 12 cm od krawędzi rysy pod
kątem 45 stopni w kierunku rysy tak, aby przeciąć rysę w środku grubości
elementu konstrukcyjnego. Rozstaw otworów, co 12-15 cm po obu stronach rysy.
Średnica otworów ø10÷14,

d. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym lub przepłukanie
wodą,
e. Wypełnienie bruzdy na rysie (zamknięcie rysy) szybkosprawnym mineralnym
materiałem zamykającym np. Ombran W,
f.

Osadzenie metalowych pakerów iniekcyjnych w otworach,

g. Wykonanie iniekcji wypełniającej uszczelniającej rysy materiałem na bazie żywicy
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
h. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów.
i.

Zamknięcie otworów po iniekcji materiałem mineralnym zamykającym np. Ombran
R.

IV. Wykonanie izolacji poziomej ścian piwnicznych metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej
hydrożelem akrylowym:
6. Prace rozbiórkowe:
a. Skucie płytek ceramicznych do wysokości 1,0m ponad poziomem posadzki
(dotyczy wskazanego w części rysunkowej pomieszczenia węzła c.o.),
b. Skucie tynków wewnętrznych do wysokości 1,0m ponad poziomem posadzki
(dotyczy wszystkich nierozbieranych ścian piwnicznych),
7. Prace budowlane:
a. Wykonanie iniekcji ciśnieniowej:

-

Oczyszczenie naprawianej strefy,

-

Rozmieszczenie pakerów w dwóch rzędach ze wzajemnym przesunięciem

20cm, odstęp pakerów w rzędzie 20cm.
-

Osadzenie pakerów iniekcyjnych 10 sztuk / mb.

-

Iniekcja żywicy hydrostrukturalnej (np. MC-Injekt GL95) poprzez pakery.

-

Usunięcie warstwy zamykającej rysę i pakerów.
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c) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
a. Odtworzenie tynków wewnętrznych cem-wap. do wysokości 1,0m malowanych
farbą akrylową ponad poziom posadzki (dotyczy wszystkich nierozbieranych ścian
piwnicznych),
b. Odtworzenie płytek ceramicznych na kleju elastycznych do wysokości 1,0m ponad
poziomem posadzki, odmalowanie sufitu farbą akrylową (dotyczy wskazanego w
części rysunkowej pomieszczenia węzła c.o.),
c.

Wykonanie lamperii zmywalnej z farby olejnej do wysokości 1,5m ponad poziom
posadzki, odmalowanie ścian powyżej lamperii oraz sufitów farbą akrylową
(dotyczy wskazanych w części rysunkowej pomieszczeń),

d. Odmalowanie ścian oraz sufitów farbą akrylową (dotyczy wskazanych w części
rysunkowej pomieszczeń).

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych
•

Prace towarzyszące:

-

utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

-

wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

-

transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną
wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego
niezbędnych do wykonania robót,

-

zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz
gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z
Inspektorem Nadzoru miejsce,

-

segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub
rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym,

-

obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

-

sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,

-

ocena stanu technicznego tynku przez kierownika robót i inspektora nadzoru,

-

wywóz gruzu oraz uprzątnięcie terenu po wykonaniu robót,

-

przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

-

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie
wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,

-

oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
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-

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

-

przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i
innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

-

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń
stanowiących wyposażenie budynku,

-

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych
lub nie wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki,
czy stolarka okienna i drzwiowa itp.

-

niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian,

-

przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia,
urządzeń itp..

-

demontaż zbędnego okablowania na elewacji ( zdemontować lub przełożyć po
uzgodnieniu z inwestorem),

•

Prace tymczasowe:

-

wygrodzenie i zabezpieczenie terenu,

-

wykonanie wykopu wzdłuż ścian zewnętrznych budynku,

-

zabezpieczenie wykonanego wykopu,

-

odwodnienie wykopu na czas wykonywania prac izolacyjnych.

1.4. Informacje o terenie budowy
a) organizacja robót budowlanych
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętu
Wykonawcy na ten teren budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii
elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy
prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod
nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. 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.
Wykonawca
odpowiedzialny

będzie
za

przestrzegać

wypełnienie

praw

wszelkich

patentowych
wymagań

i

będzie

prawnych

w

pełni

odnośnie
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wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik 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 dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 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 stanowiącą opis przedmiotu zamówienia
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości
określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót 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. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość
elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

b) przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz dokumentację projektową i specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót;

c) zabezpieczenie interesów osób trzecich
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Przed rozpoczęciem prac remontowych należy poinformować mieszkańców
budynku o utrudnieniach w dostępie i ograniczeniu w ruchu na terenie przyległym;
Przed

rozpoczęciem

prac

budowlanych

należy

uzgodnić

z

Inwestorem

harmonogram robót oraz sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.
Dodatkowo należy poinformować Inwestora o:
-

czasie wykonania remontu,

-

drogach transportu pionowego i poziomego.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego;
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców i wszelkie 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.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie
trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działanie uszkodzenia.

d) ochrona środowiska
Przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska;
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W
okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 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;
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie:
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-

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
robót 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.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
- możliwość powstania pożaru.

e) warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP.
Pracownicy dopuszczani do robót na rusztowaniach winni posiadać ważne
zaświadczenia dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz winni
odbyć szkolenie ogólne BHP i instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy.
Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z
treściami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów
budowlanych. We wszystkich przypadkach w których producent wyrobu zaleca
stosowanie środków ochronny (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) należy
bezwzględnie je stosować.
Roboty prowadzić zgodnie z:
-

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
(Dz.U.z dnia 19 marca 2003 r.),

-

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy odpowiedzialny będzie
Kierownik Budowy.

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowić będzie teren przedmiotowej posesji
będący w zarządzie Inwestora,
Niezbędne media będą dostarczone z przedmiotowego budynku,
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Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć
przekazany mu protokółem przez Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych,
Wykonawca w własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu
do dyspozycji terenu,
Po

zakończeniu

prac

remontowych

wykonawca

zobowiązany

jest

do

uporządkowania terenu oraz naprawy powstałych zniszczeń.
Uwaga:

Niezbędne

media

dostarczone

będą

z

przedmiotowego

budynku.

Wykonawca winien zapewnić opomiarowanie mediów. Po zakończeniu prac
wykonawca winien uregulować należności za zużyte media chyba, że umowa
stanowi inaczej.

g) ogrodzenie
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu
składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach,
wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa
(poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

h) Zabezpieczenie chodników i jezdni
Istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli
będzie zachodzić niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy
zabezpieczyć (np. za pomocą płyt betonowych). Pojazdy lub ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą wpuszczane na teren obiektu i budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń istniejącej
drożni, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W

przypadku

obowiązuje

rozbieżności

kolejność

ich

w

ustaleniach

ważności:

poszczególnych

dokumentacja

projektowa,

dokumentów
przedmiar,

specyfikacja TWiOR.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót 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.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 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. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
(kody grup, klas i kategorii robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień)
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika
Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień
jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na
potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw,
robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry
określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma
charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.
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Kody i grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień
Kod CPV

Opis

45111300-1
45320000-6

Roboty rozbiórkowe
Roboty izolacyjne

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4

Tynkowanie

45442100-8

Roboty malarskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45233251-3

Wymiana nawierzchni

45450000-6

Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe

2. Wymagania

dotyczące

właściwości

wyrobów

budowlanych

(przechowywanie, transport, składowanie, kontrola jakości)
Wyrób budowlany
Tynk cem.-wap. klasa M5 –
wymagania zawarte w PN.

Zaprawa mineralna wap.-cem.
Gęstość nasypowa: ok. 1,28 kg/dm3
Przyczepność do podłoża dla grubości
warstwy tynku 12 mm:
Betonowego: ok 0,71 N/mm2 - FP: B
Betonu komórkowego: ok 0,66
N/mm2 - FP: B
Cegły: 0,83 N/mm2 - FP: B
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 3,0
MPa
Współczynnik nasiąkliwości wodą w <
0,4 kg/(m2 · h0,5)
Konsystencja: sucha zaprawa

Przechowywanie i
składowanie
Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.
Przechowywać w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach chłodnych i
suchych.

Transport

Kontrola jakości

Ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Cegła ceramiczna, pełna,
mrozoodporna,
Folia budowlana

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Belki prefabrykowane, nadprożowe,
typu L19
Rura PCV śr. 40mm

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Kompozycja
na
bazie
żywicy j.w.
poliuretanowej,
przeznaczona
do
uszczelniania rys w betonie metodą
iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W
(1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego
2
> 0,50 N/mm

j.w.

j.w.
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Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas w temperaturze 20
°C
Pęcznienie przy kontakcie z wodą <
1,05
Scenariusz zastosowania REACH –
stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5,
deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą
przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą
dwukomponentową z mieszaniem
składników bezpośrednio w pistolecie
iniekcyjnym przed wprowadzeniem
materiału w rysę w celu zachowania
stałości cech materiału w trakcie całego
procesu iniekcji.
Typ materiału: kompozycja żywicy j.w.
hydrostrukturalnej na bazie akrylu o
regulowanym czasie żelowania.
Lepkość ≤ 6 mPas w temperaturze 23
°C.
Możliwość regulacji czasu wiązania od
25 do 100 s.
Oczekiwane scenariusze ekspozycji
REACh: stały kontakt z wodą, czasowa
inhalacja, obróbka.
Spełnia wymogi UBA dla systemów
naprawczych mających kontakt z wodą
pitną.
Kompozycja
na
bazie
żywicy j.w.
poliuretanowej,
przeznaczona
do
uszczelniania rys w betonie metodą
iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W
(1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego
2
> 0,50 N/mm
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas
Pęcznienie przy kontakcie z wodą <
1,05
Scenariusz zastosowania REACH –
stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5,
deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą
przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja
wyłącznie
pompą
dwukomponentową
z
mieszaniem
składników bezpośrednio w pistolecie
iniekcyjnym
przed
wprowadzeniem
materiału w rysę w celu zachowania
stałości cech materiału w trakcie całego

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.
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procesu iniekcji.
Zaprawa cementowa kl. M5.M20

Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Beton C20/25 oraz C25/35,
wodoszczelność W8 (dla płyty
dociskowej posadzki)

Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.

Pręty zbrojeniowe RB 500W #10,
#8mm,#6
Drzwi stalowe, wyposażone w klamkę i
zamek podklamowy
Izolacja szlamowa gr. 3mm
dwuskładnikowa, gęstość objętościowa
3
1650-1850 kg/cm , czas przerobu 60
minut, gęstość nasypowa składnika A
3
1,4g/cm

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Farba olejna do lamperii
Przechowywać w
Transport
oryginalny
samochodowy,
na budowie
opakowaniach w
miejscach chłodnych i ręczny z
suchych.
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Izolacja bitumiczna bezszwowa,
Przechowywać w
Transport
dwuskładnikowa z dodatkiem
oryginalny
samochodowy,
wypełniacza polistyrenowego,
opakowaniach w
na budowie
pH 10, zawartość suchej substancji [%] miejscach chłodnych i ręczny z
-66.
suchych.
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Kątownik stalowy 30x30xmm
Transport
Przechowywać w
samochodowy,
pomieszczeniu
na budowie
zamkniętym.
ręczny z
zachowaniem
zasad
Płyty styropianowe min EPS 100–
samogasnący oraz ekstrudowany

Przechowywać w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach chłodnych i
suchych.

Składować na placu
budowy.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Organoleptyczna
kontrola. Kształt,
uszkodzenia, barwa.

bhp.

Kontrola dokumentów
wystawionych przez
producenta.

Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny środek
transportowy.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
wzrokowa jednolitości i
ciągłości.
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Farba akrylowa do ścian o odporności Przechowywać w
na szorowanie wg PN-EN 13300 - Klasa oryginalny
3, wygląd powłoki – matowa, zawartości opakowaniach w
części stałych [%wag] co najmniej 50,0. miejscach chłodnych i
suchych.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Farba olejna do lamperii, grubość
powłoki po wyschnięciu [µm] 30,
elastyczność powłoki [stopień] 3,
wygląd powłoki połysk.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Transport
samochodowy, na
budowie ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Przechowywać w
Transport
oryginalny
samochodowy, na
opakowaniach w
budowie ręczny z
miejscach chłodnych i zachowaniem
suchych.
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.

Uwaga:
W przypadku propozycji zamiany materiałów przez oferenta na etapie składania
oferty - należy wystąpić do Inwestora o wyrażenie zgody. Propozycja zamiany winna
być zgłoszona w formie pisemnej. Oferent winien załączyć niezbędne dane
techniczne proponowanych materiałów zamiennych oraz powołać się na Polskie
Normy, aktualne Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodności.
Wszystkie oferowane zestawy wyrobów winny legitymować się ważnymi
aprobatami technicznymi i certyfikatami zgodności. Jeżeli oferowany zestaw
wyrobów posiada aprobatę techniczną wydaną ponad 3 lata przed dniem składania
ofert, to oferent winien do oferty załączyć ważne badania okresowe.
Oferent winien zapewnić ważność badań okresowych oferowanego zestawu
wyrobu na dzień odbioru robót.
Każdy

zestaw

wyrobów,

spełniający

postawione

minimalne

wymagania

techniczne (poprzez porównanie wymagań z zapisami zawartymi w aprobacie
technicznej na dany zestaw) nadaje się do zastosowania i deklarowania jego użycia
w trybie zamówienia publicznego.
Wyklucza się możliwość ustalania parametrów charakterystycznych w oparciu o
materiały reklamowe lub inne źródła nie potwierdzone przez stronę trzecią w
dokumencie odniesienia.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

16

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy oraz z wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
użytkowania.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowanie warunków
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.
Z uwagi na specyfikę prac wykonawca powinien posiadać:
•

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/,

•

szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania
mas klejących i mas tynkarskich,

•

piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych,

•

pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni
przyklejonych płyt styropianowych,

•

ostrza techniczne do cięcia blachy stalowej,

•

łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych,

•

wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia otworów,

•

sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

•

mieszadła

koszykowe

napędzane

wiertarką

elektryczną

oraz

pojemniki

o pojemności ok. 40 – 60 l do przygotowania masy klejącej,
•

agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i
sprężarką powietrza do nakładania masy tynkarskiej,

•

urządzenia transportu pionowego,

•

rusztowanie stojakowe stałe.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z
harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
dotyczące

przepisów

ruchu

drogowego,

szczególnie

w

odniesieniu

do

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania

dotyczące

wykonania

robót

budowlanych

(sposób

wykończenia, tolerancje wymiarowe, szczegóły technologiczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją

projektową,

wymaganiami

specyfikacji

technicznej,

projektu

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i
projektem technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i
odbioru robót:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi
prowadzonych robót.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Wydawnictwo Arkady.
- Instrukcjami montażu.
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane
zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów
opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić roboty budowlane.

5.1. Roboty rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
materiały i elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót.
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy
uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz nadające się do ponownego
montażu.
Materiały bitumiczne pochodzące z rozbiórek winne zostać przekazane do
utylizacji.

Zasady wykonywania robót
Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie
budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót,
zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich
urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W
celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty
i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych
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przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy,
okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać
w dobrym stanie. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może
być gromadzony na rusztowaniach, schodach itp. Wszystkie przejścia i przejazdy
znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub
wytyczyć drogi. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m
należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych
elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio zabezpieczyć
teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest
zabronione. Zależnie od warunków rozbiórkę prowadzić ręcznie, przy użyciu młotów
pneumatycznych, przez przewracanie ścian.

5.2. Odtworzenie ścian działowych

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskoków, otworów itp. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie
powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w
okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.
Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne
jest moczenie cegły suchej.
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone,
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być
wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.

Spoiny w murach ceglanych
W zwykłych murach ceglanych, jeśli ma szczególnych wymagań, należy
przyjmować grubość normową spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym
grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna — 5 mm.
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokość 5—10 (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych
Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w
liczb równej ca najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym
przewiązaniu spoin.

Nadproża
Do otworów okiennych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane
typu L19.
Minimalna długość oparcia stalowych belek nadprożowych powinna wynosić 15
cm z każdej strony.
.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek

powinien

spełniać

wymagania

obowiązującej

normy,

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. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

Zaprawy budowlane
Zaprawy do podkładu z tynku zwykłego, wykonywanego zgodnie z PN-70/B10100, powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. W zależności od rodzaju
tynku

szlachetnego

powinny

one

dodatkowo

odpowiadać

następującym

wymaganiom:
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a) zaprawy do podkładu pod tynki cyklinowane i gładzone – cementowo-wapienne,
marek nie niższych niż M2 lub cementowe marek nie niższych niż M4,
b) zaprawy do podkładu pod tynki zmywane – cementowo-wapienne lub cementowe,
marek nie niższych niż M7,

Suche mieszanki tynkarskie
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla
każdego rodzaju tynku powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem
składu i barwy.

Materiały do zapraw szlachetnych przygotowywanych na budowie
Materiały wiążące
Cement – do tynków szlachetnych należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5
odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Cement powinien pochodzić z
jednej wytwórni i z tego samego okresu produkcji. Zaleca się stosować cementy o
jasnych odcieniach. Dopuszcza się stosowanie cementu portlandzkiego białego klasy
32,5 lub cementów kolorowych, przygotowanych na cemencie białym. Cement
portlandzki biały powinien odpowiadać wymaganiom PN-90/B-30010, PN-B30010/A1:1996, PN-B-30010/A2:1997, PN-B-30010/Az3:2002.

Wapno – Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro
(ciasto wapienne) przygotowywane z wapna palonego. Wapno gaszone na mokro
powinno tworzyć jednolitą masę jednobarwną, bez zanieczyszczeń, tłustą i lepką w
dotknięciu. Ciasto wapienne przeznaczone do zaprawy szlachetnej powinno być
dołowane przez co najmniej 6 miesięcy przy gaszeniu ręcznym, a przez 3 miesiące
przy

gaszeniu

mechanicznym.

Mleko

wapienne

powinno

mieć

jednakową

konsystencję dla wszystkich warstw, zarówno do przygotowania zaprawy na podkład,
jak i na warstwy wierzchnie.

Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003.
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom wg PN-B-06710:1996. Kruszywo
kamienne w postaci drobno kruszonej Białej Marianny o uziarnieniu do 5 mm
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powinno być stosowane w ilości odpowiadającej zawartości kruszywa w tynkach
oryginalnych znajdujących się na elewacji.

Dodatki
Dodatki rozjaśniające – o rozjaśniania zapraw zawierających cementy o barwie
szarej może być zastosowana, jako dodatek, mączka kamienna stanowiąca odsiew
przy kruszeniu białych lub bardzo jasnych, zwartych i czystych skał, np. marmurów,
wapieni itp., której stopień zmielenia odpowiada miałkości cementu i która nie
zawiera siarczanów i innych soli łatwo rozpuszczalnych w wodzie ani zanieczyszczeń
organicznych. Dodatek mączki nie powinien przekraczać 15% masy cementu
klasy 32,5.
Dodatki barwiące – jako dodatki barwiące do tynków szlachetnych stosuje się
pigmenty nieorganiczne lub organiczne w ilości nie przekraczającej 5% masy
cementu, z tym zastrzeżeniem, że pigmenty organiczne mogą być stosowane
wyłącznie do tynków wewnętrznych. Pigmenty powinny odpowiadać wymaganiom
norm przedmiotowych, a ponadto powinny:
a) być odporne na działanie wapna i cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.06),
b) nie wpływać ujemnie na czas wiązania cementu (sprawdzenie wg PN-89/C04403.05),
c) być odporne na działanie światła dziennego (sprawdzenie wg PN-EN ISO 78715:1999).
Jako zastępcze, uzupełniające lub samodzielne dodatki barwiące mogą być użyte
mączki kamienne ze skał kolorowych (marmurów, wapieni, serpentynów, tufów itp.)
lub mączki uzyskane ze zmielenia gruzu ceglanego, klinkierowego, terakotowego itp.
materiałów odpadowych. Wymagania – oprócz barwy – jak dla dodatków
rozjaśniających.

Odbiór robót obejmuje
Odbiór robót murowych
Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
producentów,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli
odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót,
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).
Przy odbiorze murów należy sprawdzić na podstawie odbioru częściowego klasę i
gatunek cegły lub innych elementów ściennych oraz klasę zaprawy. Przy odbiorze
końcowym należy sprawdzić:
- zgodność rodzaju konstrukcji murów z dokumentacją techniczną (przez oględziny),
- zgodność kształtu i głównych wymiarów murów z dokumentacją techniczną —
przez oględziny i pomiar taśmą stalową,
- grubość murów — jako średnią z trzech pomiarów,
- równość powierzchni i prostoliniowość — przez pomiar wielkości prześwitu między
łatą
kontrolną długości 2 m a powierzchnią lub krawędzią muru,
- pionowość powierzchni i krawędzi — za pomocą pionu murarskiego,
- poziomość warstw muru — za pomocą poziomnicy i łaty kontrolnej lub niwelatora,
- prawidłowość układu i wiązania elementów ściennych w murze,
- grubość i wypełnienie spoin,
- procentową liczbę cegieł ułamkowych.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły przedstawia tabela:
Dopuszczalne odchyłki dla
murów mm

Lp.

Rodzaje odchyłek

z cegły i pustaków
mury
mury
spoinowa

niespoino

ne

wane

z
drobnowymiar
owych
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1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murów:

3

6

4

na długości 1m

10

2

-

powierzchni i krawędzi:

3

6

3

na wysokości 1m

6

1

6

Odchylenia od pionu

Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni każdej warstwy
muru:

1

2

2

na długości 1m

15

30

30

4
Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni ostatniej

1

2

-

warstwy muru pod stropem

10

2

-

na długości 1m

0

na całej długości budynku .
5

Odchylenia przecinających się
powierzchni muru od kąta
przewidzianego w projekcie

3

6

10

(najczęściej prostego)

-

-

30

na długości 1m
na całej długości ściany

6

Odchylenie wymiarów otworów w
świetle ościeży dla otworów o
wymiarach:

do 100 cm

szero

+6, -3

+6, -3
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±10
powyżej 100 cm

szero

+10, -5

+ 10, -5

Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do
robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są 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.

Stolarka drzwiowa
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich
właściwości

technicznych

przedmiotowych,

zgodnie

sprawdzenie

ich

z

wymaganiami

wymiarów,

kształtu

odpowiednich
gotowego

norm

elementu,

dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie,
którymi są:
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· certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Należy sprawdzić markę wyprawy elewacyjnej przed przystąpieniem do
wykonania obrzutki a następnie dokonać sprawdzenia przyczepności do elewacji.
.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów
oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,
· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów
· sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po
uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

5.3. Wykonanie pionowej izolacji fundamentów

Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.
Prace z zastosowaniem mas bitumicznych np. Nafuflex 2K wykonywać w
temperaturze nie niższej niż+5°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace
wykonywać

z

zachowaniem

ogólnych

zasad

sztuki

budowlanej,

zwracając

szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac
podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne
nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem).
Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu
fundamentowego, podczas wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać
w takim stanie do momentu wyschnięcia powłoki.
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Wymogi stawiane podłożu
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od
gniazd żwirowych, spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i
warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. pozostałości po środkach
antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy
tynkarskie).
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki
uzupełnić materiałami naprawczymi, podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i
nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę
hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie.
Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę), np.

Oxal SPM, można także

stosować inne materiały typu zaprawa PCC lub tradycyjna zaprawa cementowajak
również masa hydroizolacyjna. Promień fasety z zaprawy cementowej powinien
wynosić 4÷6 cm, z masy bitumicznej – ok. 2 cm.
Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie
przekraczała 6%).
Mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne
wyspoinowanie.

Równość i tolerancje wymiarowe
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji uszczelnianej
powierzchni i powinny być każdorazowo podawane przez dokumentację techniczną.
Jeżeli dokumentacja techniczna ich nie podaje, można skorzystać z poniższych
zaleceń
–

Dla konstrukcji betonowych/żelbetowych dopuszczalne odchyłki wymiarów
zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji żelbetowych wg wytycznych:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe
(ITB, 2008) podano w tabeli:

Tabela: Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji
żelbetowych wg wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
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budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje
betonowe i żelbetowe” (ITB, 2008)
Odchylenie

Dopuszczalna odchyłka
w mm

Płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia
od projektowanego pochylenia:
•

na wysokości 1m

•

na całą wysokość konstrukcji

5

w ścianach wzniesionych w
deskowaniu

nieruchomym

oraz słupów podtrzymujących

15

stropy monolityczne
Płaszczyzn poziomych od poziomu
•

•

na

1m

płaszczyzny

w

dowolnym kierunku

5

na cała płaszczyznę

15

Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu
łatą

o

długości

2m,

z

wyjątkiem

powierzchni podporowych
•

powierzchni

±4

bocznych

i

±8

spodnich
•

powierzchni górnych

Długości i rozpiętości elementów

± 20

Wymiarów przekroju poprzecznego

±8

Rzędnych

±5

powierzchni

dla

innych

elementów

–

geometria posadzki powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe i
równość powierzchni powinny mieścić się w zakładanej tolerancji – wg
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Część B:
Roboty wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, (ITB, 2004)
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odchylenie mierzone 2- metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ±
3 mm, a odchylenia od płaszczyzny poziomej (lub spadku) nie powinny być
większe niż ± 2mm/m oraz nie powinny być większe niż 5mm na całej długości
lub szerokości podłoża
–

Wg

„Warunków

technicznych

wykonania

i

odbioru

robót

część

C:

Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów” (ITB,2004)
prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5
mm.
–

Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczeń mokrych (ITB, 2005) prześwit między podłożem a łatą o długości
2 m nie może być większy niż 5 mm.

–

Jeżeli hydroizolacja wykonywana jest na tynku III kategorii, to Wg „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki (ITB, Warszawa 2003) obowiązujące są
następujące tolerancje wymiarowe:

Odchylenia

Odchylenia powierzchni i krawędzi od

Odchylenie

powierzchni tynku

kierunku

przecinających się

od płaszczyzny i
odchylenie
krawędzi od linii

płaszczyzn od kąta
pionowego

poziomego

przewidzianego w
dokumentacji

prostej
Nie większe niż 2
mm na 1m i
Nie większe niż
3mm i w liczbie nie
większej niż3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2m

ogółem nie więcej
niż 4 mm na
powierzchniach do
3,5 m wysokości
oraz nie większe
niż 6 mm na 1m i
ogółem nie więcej
niż 4mm na

Nie większe niż 3
mm na1m i ogółem
nie więcej niż 6
mm na całej
powierzchni
ograniczonej

Nie większe niż 3
mm na 1 m

przegrodami
pionowymi (ściany,
belki, itp.)
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powierzchniach
wyższych niż 3,5 m

Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie,
mycie, odkurzanie) jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie
wodą pod ciśnieniem, itp.).
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki
uzupełnić materiałami naprawczymi, podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i
nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę
hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie.
Przed rozpoczęciem nakładania mas bitumicznych np. Nafuflex podłoże należy
zagruntować.

Przygotowanie masy hydroizolacyjnej
Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty
płynny i proszkowy
niskoobrotowej

z

należy mieszać

nałożonym

za

mieszadłem,

pomocą
aż

do

wiertarki

lub

powstania

mieszarki

jednorodnej,

homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy
przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki.

Wykonywanie hydroizolacji
Drobne nierówności/ubytki o głębokości nie przekraczającej 5mm, jeżeli nie są
naprawiane zaprawami cementowymi mogą być wypełnione/naprawione masą
hydroizolacyjną nakładaną w osobnym przejściu (tzw. szpachlowanie drapane).
Grubość tej warstwy nie wlicza się do grubości powłoki wodochronnej.
Masę bitumiczną nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za pomocą kielni i
pacy, równomierną warstwą, w jednym przejściu, jeżeli wykonywana jest izolacja
przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca się nakładanie w
dwóch przejściach (pierwsza warstwa powinna mieć ok. 2mm grubości.). Jeżeli w
środek warstwy wtapiana jest wkładka zbrojąca, nakładanie należy wykonać w dwóch
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przejściach. Oczka siatki nie mogą być widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga
warstwa nakładana jest po wyschnięciu pierwszej.

Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną np. Nafuflex DB B, wtopioną na
krawędziach w materiał hydroizolacyjny. Na obrzeża szczelin należy nałożyć warstwę
masy bitumicznej np. Nafuflex 2K o grubości min. 3 mm, po czym w świeżą masę
wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej warstwy masy
hydroizolacyjnej (grubość min. 3mm) pierwsza warstwa musi być związana (sucha).
Taśmy powinny być ułożone w literę Ω. Łączenie taśm poprzez zgrzewanie gorącym
powietrzem.
Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wodą zaleca się
stosować kołnierze zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia
wodą pod ciśnieniem.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu
Zabezpieczeni hydroizolacji w ostaci styropianu ekstrudowanego gr. 5cm oraz
folii kubełkowej, a także zasypki piaskowej, stabilizowanej cementem – szerokości
40cm.
Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji
wykonanej przy pomocy masy bitumicznej. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o
ostrych krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z izolacją.

5.4. Odtworzenie nawierzchni okalającej ściany budynku:

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy z istniejącej kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
3. ułożenie istniejącej kostki betonowej,
4. wypełnienie szczelin,
5. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
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Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 20 cm. Dopuszczalne
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
a) współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
b) wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14
MPa.
Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać
układanie nawierzchni o około 5 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
−

przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

−

wykonanie podbudowy,

−

wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża,

−

wykonanie nawierzchni.

Warunki przystąpienia do robót:
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura
otoczenia jest nie niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +
100C
dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).
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5.5. Roboty malarskie
Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących
zasad:
- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy
nie ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów
opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji,
- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych)
należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy
gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym,
- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki
(np. w farbach olejnych, olejno – żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach
chemoutwardzalnych) stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych
oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia
papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,
- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki
chromu, ołowiu, fluatów.

Przygotowanie powierzchni
Oczyścić mechanicznie wszystkie stalowe elementy, a następnie je odtłuścić.
Przed nałożeniem powłok malarskich elementy należy osuszyć.

Termin robót
Roboty malarskie wewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków
i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni zaprawianej). Malowanie
konstrukcji stalowych – po całkowitym zamocowaniu i oczyszczeniu.

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern;
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- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań
i rozwarstwień,
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonywać aparatami wskaźnikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo – wagową lub papierkami
wskaźnikowymi Hydrotest.

Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie:
- jakości materiałów malarskich,
- wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
- jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie
malowania i schnięcia powłok.

Warunki przystąpienia do robót
Temperatura
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze większej lub równej niż +5°C. W
ciągu doby nie może nastąpić spadek poniżej 0°C.
Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12°C do +18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej
+5°C, lecz by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C.

Wykonanie powłok malarskich
Zalecenia ogólne
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji
handlowej.
Konsystencja farb do malowania natryskowego – rzadsza niż do malowania
ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno
się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w
przypadku farb wodnych – wodą, w przypadku pozostałych farb – rozpuszczalnikami
handlowymi w ilości 3–5% w stosunku do farby.
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonywać tak, aby kierunek
pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do
podłogi – przy malowaniu ścian.
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Malowanie farbami olejnymi
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub
pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia
się do żądanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno
dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych mas pigmentowych. Malowanie na
podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntem pokostowym.
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z
farb do gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa
wierzchnia

–

z

farb

nawierzchniowych;

przy

malowaniu

doborowym

(tj.

trójwarstwowym) – na warstwę z farby nawierzchniowej należy nałożyć warstwę
emalii.
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe.
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
- każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością
spoiwa, tj. przechodzi się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba podkładowa,
nawierzchniowa, emalia),
- każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych,
Przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne
pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy
nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla – zgodny z przebiegiem
słojów drewna.

Roboty malarskie – odbiór
Powłoki olejne
Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń,
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.

Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarskich
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w
temperaturze większej bądź równej +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%):
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic
syntetycznych – nie wcześniej niż po 14 dniach.
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Badania obejmują sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego,
- zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,
- odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.

5.6. Roboty betonowe
Składniki mieszanki betonowej:
Cement – wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w
normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego (bez dodatków) klasy:
– dla betonu klasy C20/25, C25/35 – klasa cementu 32,5 NA,
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez
producenta cementu i jego zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji
Technicznej na podstawie:
•

dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg PN-B-04320,

•

dokumentów przewozowych,

•

oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia,

•

oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą
opisami dodatkowych badań laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN196-1),

•

wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta
obiektu, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór Budowlany i inne
upoważnione organa wątpliwości co do jakości cementu.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania kontroli obejmującej:
•

oznaczenia czasu wiązania wg PN-EN-196-3,

•

oznaczenie zmiany objętości w PN-EN-196-3,
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•

oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6.

Kruszywo
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii
kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może
nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

Woda do celów budowlanych
Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę
z rzek, jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym
wymaganiom zgodnie z PN-B- 32250
Woda z wodociągów (woda zdatna do picia) nie wymaga badań. Woda z
innego źródła lub woda wodociągowa w przypadku wątpliwości co do jej jakości musi
być zbadana wg PN-B-32250.

Beton
W obiekcie projektuje się wykonanie elementów z betonu klasy

C20/25,

C25/35 zgodnie z dokumentacją projektową. Beton do konstrukcji obiektów
kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki
w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
Inne materiały.
Materiały na deskowania
- deski 3,2 x 16 x 150 cm,
- bale drewniane 16 x 16 cm

Wykonanie robót
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego
przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
– zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez
Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających
betonowanie, a w szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z projektem,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy
roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie
Betonowanie

można

rozpocząć

po

odbiorze

urządzeń

formujących

(deskowania), rusztowań oraz zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie
powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci brudu,
płatów rdzy. Powierzchnie poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone
środkami uniemożliwiającymi przywarcie betonu do powierzchni urządzeń. Przebieg
układania mieszanki betonowej winien być rejestrowany w dzienniku robót z
podaniem:
•

daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów
budowli,

•

wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich
konsystencje,

•

daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a
następnie wyniki i terminy badań,

•

temperaturę

zewnętrzną

powietrza

i

inne

dane

dotyczące

warunków

atmosferycznych.

Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy
temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3
razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania
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normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Naprawa pęknięć ścian żelbetowych

Wszelkie rysy wilgotne i przewodzące wodę należy uszczelnić oraz zablokować
możliwość wystąpienia korozji prętów zbrojeniowych jak i uszkodzenia instalacji
wewnątrz obiektu. Zaleca się wykonać iniekcję ciśnieniową odpowiednim materiałem
iniekcyjnym tak aby wypełnić elastycznie rysę na całej grubości elementu w minimum
90%. Naprawa dotyczy całej widocznej rysy lub pęknięcia.
Etapy technologiczne wykonania prac naprawczych:
1. Oczyszczenie powierzchni wzdłuż rysy szlifierką czołową z odsysaniem
powietrza. Oczyszczenie powinno być wykonane do min. 10 cm po obu
stronach krawędzi rysy.
2. Wykonanie bruzdy 1x1,5 cm wzdłuż rysy w kształcie „litery V” na całej długości
rysy.
3. Nawiercenie otworów iniekcyjnych w odległości min 12 cm od krawędzi rysy
pod kątem 45 stopni w kierunku rysy tak, aby przeciąć rysę w środku grubości
elementu konstrukcyjnego. Rozstaw otworów, co 12-15 cm po obu stronach
rysy. Średnica otworów ø10÷14.
4. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym lub przepłukanie
wodą.
5. Wypełnienie bruzdy na rysie (zamknięcie rysy) szybkosprawnym mineralnym
materiałem zamykającym np. Ombran W.
6. Osadzenie metalowych pakerów iniekcyjnych w otworach.
7. Wykonanie iniekcji wypełniającej uszczelniającej rysy materiałem na bazie
żywicy poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top. Materiał żywiczny podawany jest
przez urządzenie pompujące typu 2K – pompa iniekcyjna dwukomponentowa.
Iniekcję należy prowadzić przy minimalnym możliwym ciśnieniu roboczym, bez
pośpiechu tak aby materiał jak najlepiej penetrował strukturę przegrody. Należy
też uważać na możliwość uszkodzenia konstrukcji. Maksymalne ciśnienie
iniekcji to:
Pmax = R x 10/3 (R – wytrzymałość betonu na ściskanie)
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Iniekcje prowadzi się od dolnego pakera w górę do momentu gdy pompa
przestaje wtłaczać iniekt przy zadanym ciśnieniu.
8. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów.
9. Zamknięcie otworów po iniekcji materiałem mineralnym zamykającym np.
Ombran R.

S=12,5cm

S

S

45°

g=40cm

Schemat rozmieszczenia pakerów (widok i przekrój)

UWAGA: Jeżeli po dokładnym oczyszczeniu okaże się, że dana rysa jest związana
z przebiegiem pręta zbrojeniowego i sięga tylko na grubość otuliny tego pręta nie
należy wykonywać iniekcji lecz rozkuć w literę V otulinę aż na głębokość
umiejscowienia zbrojenia. Taką rysę należy naprawić poprzez reprofilację zaprawą
naprawczą.

Wymagania podstawowe dla kompozycji iniekcyjnej:
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Kompozycja na bazie żywicy poliuretanowej, przeznaczona do uszczelniania
rys w betonie metodą iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W (1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego > 0,50 N/mm2
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas
Pęcznienie przy kontakcie z wodą < 1,05
Scenariusz zastosowania REACH – stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą dwukomponentową z mieszaniem składników
bezpośrednio w pistolecie iniekcyjnym przed wprowadzeniem materiału w rysę
w celu zachowania stałości cech materiału w trakcie całego procesu iniekcji.

Kontrola wykonania:
Należy sprawdzić brak wilgoci lub wody w miejscu wykonywania iniekcji.
Sprawdzić usunięcie pakerów, oczyszczenie i naprawę powierzchni po
wykonaniu prac.
W wypadkach wątpliwych można wykonać kontrolne odwierty rdzeniowe.

5.8. Wykonanie przepony poziomej w ścianach żelbetowych

W celu zapewnienia ciągłości izolacji jeżeli nie można jej wykonać w sposób
tradycyjny należy zastosować technologię iniekcji. Wykonana przepona pozioma
stanowi izolację i uniemożliwia podciąganie kapilarne wilgoci oraz wnikanie wody do
konstrukcji. Materiał iniekcyjny o niskiej lepkości wprowadzany jest punktowo
poprzez pakery iniekcyjne do wnętrza struktury przegrody. Czas żelowania należy
dobrać zależnie do sytuacji na budowie tak aby wypełnić strukturę przegrody na całej
jego szerokości.
Pakery należy umieścić w dwóch rzędach odległych od siebie o 20 cm z
wzajemnym przesunięciem. Otwory nawierca się pod kątem 450 na 2/3 grubości
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przegrody. Rozstaw pakerów powinien być co 20 cm co zapewnia kontrolę nad
wprowadzanym materiałem.

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji

Cechy materiału uszczelniającego dla przegrody betonowej:
o

Specjalny hydrożel akrylowy przeznaczony do iniekcji uszczelniającej
i wzmacniającej konstrukcję murową.

o

Niska lepkość, dzięki której w sposób bezpieczny bez wprowadzania dużego
ciśnienia iniekcji materiał dobrze penetruje strukturę uszczelnianej przegrody.

o

Dodatkową cechą tego hydrożelu jest wytrzymałość na ściskanie na poziomie
wytrzymałości zaprawy tworzącej spoiny w murze.

Wymagania podstawowe dla materiału uszczelniającego dla przegrody
żelbetowej:
Typ materiału: kompozycja żywicy hydrostrukturalnej na bazie akrylu o
regulowanym czasie żelowania.
Lepkość ≤ 6 mPas w temperaturze 23 °C.
Możliwość regulacji czasu wiązania od 25 do 100 s.
Oczekiwane scenariusze ekspozycji REACh: stały kontakt z wodą, czasowa
inhalacja, obróbka.
Spełnia wymogi UBA dla systemów naprawczych mających kontakt z wodą
pitną.
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Przebieg prac:
1. Oczyszczenie naprawianej strefy.
2. Pakery należy umieścić w dwóch rzędach odległych o 20 cm z wzajemnym
przesunięciem. Otwory nawierca się pod kątem 450 na 2/3 grubości przegrody.
Rozstaw pakerów co 20 cm, co zapewnia kontrolę nad wprowadzanym
materiałem.
3. Osadzenie pakerów iniekcyjnych 10 sztuk / mb.
4. W przypadku zniszczonych i bardzo nieszczelnych spoin należy je doszczelnić
mineralną zaprawą uszczelniającą szybkosprawną (np. Ombran W)
5. Iniekcja żywicy hydrostrukturalnej (np. MC-Injekt GL95) poprzez pakery.
Iniekcja prowadzona jest przez bieżący paker, aż do momentu ukazania się
materiału w następnym pakerze lub zatamowania dalszego przepływu
(gwałtowny wzrost ciśnienia i zatrzymanie pompy tłokowej).
6. Usunięcie warstwy zamykającej rysę i pakerów.

Narzędzia:
Pompa dwukomponentowa (np. MC-I 200)
Paker iniekcyjny rozporowy

Kontrola wykonania:
Należy

ocenić

wzrokowo

czy

wszystkie

naprawy

zostały

wykonane

prawidłowo, brak wilgoci, wycieków, usunięcie ewentualnych nacieków żywicy
i śladów po pakerach.
Wykonać otwór kontrolny
Należy skontrolować dokumentację prac iniekcyjnych.

5.9. Uszczelnienie styku posadzki piwnicznej ze ścianą piwniczną
Z uwagi na możliwość wytworzenia się ciśnienia hydrostatycznego styk ściany
fundamentowej z nowo wykonana płytą może być bardzo wrażliwym miejscem które
wymaga specjalnego doszczelnienia.
Na ścianie fundamentowej przed wykonaniem płyty należy zamocować systemowe
węże iniekcyjne w odcinkach ok. 5 m. Końcówki należy wyprowadzić powyżej
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projektowanego poziomu posadzki. Węże montuje się na zakład tak żeby uzyskać
ciągłość uszczelnienia. Po wykonaniu płyty posadzki (po min 14 dniach) węże należy
zainiekować odpowiednim materiałem uszczelniającym

Materiał:
Żywica poliuretanowa np. MC-Injekt 2300 top przeznaczona jest do wykonywania
iniekcji uszczelniającej rysy i pęknięcia w betonie oraz w murze budowli w
budownictwie

inżynieryjnym.

Żywica

jest

kompozycją

dwuskładnikową

nie

zawierającą rozpuszczalników o obniżonej lepkości, dostarczaną w parach
pojemników o wymaganym stosunku ilościowym.

Wymagania dla materiału (uszczelnienie węży iniekcyjnch):
Kompozycja na bazie żywicy poliuretanowej, przeznaczona do uszczelniania
rys w betonie metodą iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W (1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego > 0,50 N/mm2
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas w temperaturze 20 °C
Pęcznienie przy kontakcie z wodą < 1,05
Scenariusz zastosowania REACH – stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą dwukomponentową z mieszaniem składników
bezpośrednio w pistolecie iniekcyjnym przed wprowadzeniem materiału w rysę
w celu zachowania stałości cech materiału w trakcie całego procesu iniekcji.
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Kontrola wykonania:
Należy

ocenić

wzrokowo

czy

wszystkie

naprawy

zostały

wykonane

prawidłowo, brak wilgoci, wycieków, usunięcie ewentualnych nacieków żywicy.
Należy skontrolować dokumentację prac iniekcyjnych.

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych
Kontrola powinna być prowadzona na bieżąco przez w Kierownika Budowy. W
odbiorze

robót

winien

uczestniczyć

Inspektor

Nadzoru

lub

upoważniony

przedstawiciel Inwestora. Podstawą odbioru powinna być niniejsza specyfikacja,
Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych i montażowych (wydawnictwo Arkady)”, karty techniczne, instrukcje
producentów materiałów. Za prace poprawnie wykonane uważa się prace wykonane
powołanymi powyżej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Kontrola robót zanikających powinna być prowadzona przed ich zakryciem.
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przysługuje prawo nakazania rozbiórki lub
odkrywki w celu sprawdzenia poprawności wykonania elementu oraz robót
budowlanych.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Kierownik Budowy jest zobowiązany do wykonywania na bieżąco obmiarów
wykonanych robót. Dziennik obmiarów podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót określa zakres faktycznie wykonanych robót pod warunkiem, że

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilość podaje się w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład
umowy.
Jeżeli

umowa

nie

stanowi

inaczej

wykonawca

powiadamia

pisemnie

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są
wpisywane

do

inwestorskiego.

księgi

obmiaru

Jakikolwiek

i

zatwierdzane

błąd

lub

przez

inspektora

przeoczenie

nadzoru

(opuszczenie)

w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych
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specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.
Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w
m3, jako pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo,
będą wyrażane w tonach lub kilogramach.

7.2.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania

obmiarów robót i dostarczane przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwo legalizacji. Muszą one
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach

określonych w umowie.
Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem
robót,
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się
bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określa umowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Części ogólna

1.1. Nazwa zadania
Remont części piwnicznej budynku „B” przy ul. Kościuszki 43 w Piasecznie.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem części piwnicznej
budynku „B” przy ul. Kościuszki 43 w Piasecznie.

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
•

Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas
prowadzenia robót remontowo – budowlanych.

b) Roboty budowlane podstawowe
I.

Naprawa zewnętrznej izolacji pionowej ścian piwnicznych:
1. Prace rozbiórkowe:
a. Rozbiórka przęsła ogrodzenia stalowego przy południowej elewacji (materiał do
ponownego wykorzystania),
b. Rozbiórka altany śmietnikowej przy południowej elewacji (materiał do ponownego
wykorzystania),
c.

Rozbiórka nisz okiennych wraz z kratami stalowymi,

d. Rozbiórka podestu wejściowego wraz ze stalową wycieraczką na elewacji
wschodniej,
e. Rozbiórka chodników z kostki betonowej gr. 6cm wraz z podsypką (wraz z
obrzeżem betonowym 10x25x100cm na elewacji północnej) - (materiał do
ponownego wykorzystania),
2. Prace budowlane:
a. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu odsłaniającego ściany fundamentowe do
poziomu ław fundamentowych (elewacja południowa, wschodnia i we fragmencie
północna),
b. Przygotowanie powierzchni ścian (zmycie, oczyszczenie),
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c.

Wykonanie ciągłej, bezszwowej izolacji pionowej bitumicznej gr. 4mm (np.
Nafuflex 2K) na siatce polipropylenowej,

d. Zabezpieczenie izolacji styropianem ekstrudowanym gr, 5cm i warstwą folii
kubełkowej,
e. Wykonanie zasypki piaskowej stabilizowanej cementem szerokości 40cm,
f.

Obsypanie przestrzeni wykopu wybranym uprzednio gruntem,

g. Odtworzenie chodników pod ruch pieszy:
-

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 20cm,

-

wykonanie chodnika z kostki betonowej (materiał z demontażu),

h. Odtworzenie chodnika pod ruch kołowy (we wskazanym w części rysunkowej
fragmencie elewacji północnej):
-

wykonanie obrzeży betonowych 10x25x100cm na warstwie chudego betonu

gr. 20cm,
-

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 25cm,

i.

-

wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5cm,

-

wykonanie chodnika z kostki betonowej (materiał z demontażu),

Odtworzenie nisz okiennych wraz z kratami stalowymi:
-

wykonanie chudego betonu gr. 20cm,

-

wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

wykonanie wylewki betonowej B25, zbrojonej siatką #8mm 15x15cm, gr.

10cm,
-

montaż rurki odwadniającej PCV śr. 40mm,

-

wymurowanie ścianki gr. 20cm z bloczków szalunkowych wypełnionych

betonem,
- wykonanie izolacji szlamowej, podpłytkowej gr. 3mm
-

wykonanie na ściankach okładziny z płytek

ceramicznych na kleju

mrozoodpornym, elastycznym,

j.

-

montaż obwodowych kątowników stalowych 30x30x3mm,

-

montaż krat stalowych 120x40cm zabezpieczonych farbą antykorozyjną,

Odtworzenie podestu wejściowego na elewacji wschodniej:
-

wykonanie chudego betonu gr. 20cm,

-

wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

wykonanie wylewki betonowej B25, zbrojonej siatką #8mm 15x15cm, gr.

10cm,
-

wykonanie izolacji szlamowej, podpłytkowej gr. 3mm

-

wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na kleju mrozoodpornym,

elastycznym,
k.

Odtworzenie przęsła ogrodzenia stalowego przy południowej elewacji (materiał z
demontażu),
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l.

Odtworzenie altany śmietnikowej.

II. Naprawa posadzki piwnicznej:
3. Prace rozbiórkowe:
a. Rozbiórka drzwi wewnętrznych pomieszczeń piwnicznych,
b. Rozbiórka ścian działowych z cegły pełnej,
c.

Demontaż umywalki wraz z instalacji wod-kan.,

d. Demontaż urządzeń instalacji węzła c.o.,
e. Rozbiórka posadzki piwnicznej (układ warstw od góry):
-

płytki ceramiczne na kleju,

-

podkład betonowy gr. 5cm,

-

izolacja z papy asfaltowej,

-

żwirobeton gr. 10cm,

-

piasek ubijany warstwami gr. 20cm,

-

grunt 25cm,

4. Prace budowlane:
a. Wykonanie szczelnej posadzki piwnicznej (układ warstw od góry:
-

płytki ceramiczne na kleju elastycznym,

-

izolacja podpłytkowa szlamowa gr. 3mm,

-

wylewka betonowa gr. 10cm, beton B25, otulina 2cm, stal A-II, zbrojenie

siatką #8mm 15x15cm, dylatowaną w polach 5x5m, dylatacja cięta 5mm
wypełniona

sznurem

dylatacyjnym

i

materiałem

elastycznym,

dylatacje

przyścienne przy użyciu węży iniekcyjnych + żywica elastomerowa na bazie
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
-

folia budowlana,

-

styropian EPS 100 gr. 10cm,

-

izolacja bitumiczna bezszwowa, ciężka gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

płyta dociskowa gr. 25cm, beton B25, wodoszczelność W8, stal AII, otulina

5cm, zbrojenie dołem #8 15x15cm, zbrojenie górą #10mm 15x15cm, dylatacje
przyścienne przy użyciu węży iniekcyjnych + żywica elastomerowa na bazie
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
-

izolacja bitumiczna bezszwowa, ciężka gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

chudy beton gr. 10cm,

b. Wykonanie ścian działowych z cegły pełnej wraz z nadprożami prefabrykowanymi
L19, otynkowaniem tynkiem cem-wap. i malowaniem farbą akrylową w kolorze
białym,
c.

Odtworzenie umywalki (z demontażu) wraz z instalacji wod-kan.,

d. Odtworzenie stolarki drzwiowej stalowej (zgodnie z zestawieniem),
e. Odtworzenie urządzeń instalacji węzła c.o.,
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III. Naprawa pęknięć żelbetowych ścian piwnicznych (2 rysy – po 1,5 każda):
5. Prace budowlane:
a. Oczyszczenie powierzchni wzdłuż rysy szlifierką czołową z odsysaniem
powietrza,
b. Wykonanie bruzdy 1x1,5 cm wzdłuż rysy w kształcie „litery V” na całej długości
rysy,
c.

Nawiercenie otworów iniekcyjnych w odległości min. 12 cm od krawędzi rysy pod
kątem 45 stopni w kierunku rysy tak, aby przeciąć rysę w środku grubości
elementu konstrukcyjnego. Rozstaw otworów, co 12-15 cm po obu stronach rysy.
Średnica otworów ø10÷14,

d. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym lub przepłukanie
wodą,
e. Wypełnienie bruzdy na rysie (zamknięcie rysy) szybkosprawnym mineralnym
materiałem zamykającym np. Ombran W,
f.

Osadzenie metalowych pakerów iniekcyjnych w otworach,

g. Wykonanie iniekcji wypełniającej uszczelniającej rysy materiałem na bazie żywicy
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
h. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów.
i.

Zamknięcie otworów po iniekcji materiałem mineralnym zamykającym np. Ombran
R.

IV. Wykonanie izolacji poziomej ścian piwnicznych metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej
hydrożelem akrylowym:
6. Prace rozbiórkowe:
a. Skucie płytek ceramicznych do wysokości 1,0m ponad poziomem posadzki
(dotyczy wskazanego w części rysunkowej pomieszczenia węzła c.o.),
b. Skucie tynków wewnętrznych do wysokości 1,0m ponad poziomem posadzki
(dotyczy wszystkich nierozbieranych ścian piwnicznych),
7. Prace budowlane:
a. Wykonanie iniekcji ciśnieniowej:

-

Oczyszczenie naprawianej strefy,

-

Rozmieszczenie pakerów w dwóch rzędach ze wzajemnym przesunięciem

20cm, odstęp pakerów w rzędzie 20cm.
-

Osadzenie pakerów iniekcyjnych 10 sztuk / mb.

-

Iniekcja żywicy hydrostrukturalnej (np. MC-Injekt GL95) poprzez pakery.

-

Usunięcie warstwy zamykającej rysę i pakerów.
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c) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
a. Odtworzenie tynków wewnętrznych cem-wap. do wysokości 1,0m malowanych
farbą akrylową ponad poziom posadzki (dotyczy wszystkich nierozbieranych ścian
piwnicznych),
b. Odtworzenie płytek ceramicznych na kleju elastycznych do wysokości 1,0m ponad
poziomem posadzki, odmalowanie sufitu farbą akrylową (dotyczy wskazanego w
części rysunkowej pomieszczenia węzła c.o.),
c.

Wykonanie lamperii zmywalnej z farby olejnej do wysokości 1,5m ponad poziom
posadzki, odmalowanie ścian powyżej lamperii oraz sufitów farbą akrylową
(dotyczy wskazanych w części rysunkowej pomieszczeń),

d. Odmalowanie ścian oraz sufitów farbą akrylową (dotyczy wskazanych w części
rysunkowej pomieszczeń).

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych
•

Prace towarzyszące:

-

utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

-

wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

-

transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną
wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego
niezbędnych do wykonania robót,

-

zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz
gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z
Inspektorem Nadzoru miejsce,

-

segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub
rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym,

-

obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

-

sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,

-

ocena stanu technicznego tynku przez kierownika robót i inspektora nadzoru,

-

wywóz gruzu oraz uprzątnięcie terenu po wykonaniu robót,

-

przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

-

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie
wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,

-

oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
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-

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

-

przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i
innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

-

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń
stanowiących wyposażenie budynku,

-

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych
lub nie wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki,
czy stolarka okienna i drzwiowa itp.

-

niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian,

-

przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia,
urządzeń itp..

-

demontaż zbędnego okablowania na elewacji ( zdemontować lub przełożyć po
uzgodnieniu z inwestorem),

•

Prace tymczasowe:

-

wygrodzenie i zabezpieczenie terenu,

-

wykonanie wykopu wzdłuż ścian zewnętrznych budynku,

-

zabezpieczenie wykonanego wykopu,

-

odwodnienie wykopu na czas wykonywania prac izolacyjnych.

1.4. Informacje o terenie budowy
a) organizacja robót budowlanych
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętu
Wykonawcy na ten teren budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii
elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy
prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod
nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. 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.
Wykonawca
odpowiedzialny

będzie
za

przestrzegać

wypełnienie

praw

wszelkich

patentowych
wymagań

i

będzie

prawnych

w

pełni

odnośnie
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wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik 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 dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 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 stanowiącą opis przedmiotu zamówienia
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości
określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót 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. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość
elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

b) przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz dokumentację projektową i specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót;

c) zabezpieczenie interesów osób trzecich
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Przed rozpoczęciem prac remontowych należy poinformować mieszkańców
budynku o utrudnieniach w dostępie i ograniczeniu w ruchu na terenie przyległym;
Przed

rozpoczęciem

prac

budowlanych

należy

uzgodnić

z

Inwestorem

harmonogram robót oraz sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.
Dodatkowo należy poinformować Inwestora o:
-

czasie wykonania remontu,

-

drogach transportu pionowego i poziomego.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego;
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców i wszelkie 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.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie
trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działanie uszkodzenia.

d) ochrona środowiska
Przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska;
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W
okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 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;
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie:
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-

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
robót 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.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
- możliwość powstania pożaru.

e) warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP.
Pracownicy dopuszczani do robót na rusztowaniach winni posiadać ważne
zaświadczenia dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz winni
odbyć szkolenie ogólne BHP i instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy.
Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z
treściami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów
budowlanych. We wszystkich przypadkach w których producent wyrobu zaleca
stosowanie środków ochronny (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) należy
bezwzględnie je stosować.
Roboty prowadzić zgodnie z:
-

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
(Dz.U.z dnia 19 marca 2003 r.),

-

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy odpowiedzialny będzie
Kierownik Budowy.

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowić będzie teren przedmiotowej posesji
będący w zarządzie Inwestora,
Niezbędne media będą dostarczone z przedmiotowego budynku,
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Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć
przekazany mu protokółem przez Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych,
Wykonawca w własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu
do dyspozycji terenu,
Po

zakończeniu

prac

remontowych

wykonawca

zobowiązany

jest

do

uporządkowania terenu oraz naprawy powstałych zniszczeń.
Uwaga:

Niezbędne

media

dostarczone

będą

z

przedmiotowego

budynku.

Wykonawca winien zapewnić opomiarowanie mediów. Po zakończeniu prac
wykonawca winien uregulować należności za zużyte media chyba, że umowa
stanowi inaczej.

g) ogrodzenie
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu
składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach,
wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa
(poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

h) Zabezpieczenie chodników i jezdni
Istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli
będzie zachodzić niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy
zabezpieczyć (np. za pomocą płyt betonowych). Pojazdy lub ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą wpuszczane na teren obiektu i budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń istniejącej
drożni, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W

przypadku

obowiązuje

rozbieżności

kolejność

ich

w

ustaleniach

ważności:

poszczególnych

dokumentacja

projektowa,

dokumentów
przedmiar,

specyfikacja TWiOR.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót 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.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 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. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
(kody grup, klas i kategorii robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień)
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika
Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień
jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na
potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw,
robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry
określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma
charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.
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Kody i grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień
Kod CPV

Opis

45111300-1
45320000-6

Roboty rozbiórkowe
Roboty izolacyjne

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4

Tynkowanie

45442100-8

Roboty malarskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45233251-3

Wymiana nawierzchni

45450000-6

Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe

2. Wymagania

dotyczące

właściwości

wyrobów

budowlanych

(przechowywanie, transport, składowanie, kontrola jakości)
Wyrób budowlany
Tynk cem.-wap. klasa M5 –
wymagania zawarte w PN.

Zaprawa mineralna wap.-cem.
Gęstość nasypowa: ok. 1,28 kg/dm3
Przyczepność do podłoża dla grubości
warstwy tynku 12 mm:
Betonowego: ok 0,71 N/mm2 - FP: B
Betonu komórkowego: ok 0,66
N/mm2 - FP: B
Cegły: 0,83 N/mm2 - FP: B
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 3,0
MPa
Współczynnik nasiąkliwości wodą w <
0,4 kg/(m2 · h0,5)
Konsystencja: sucha zaprawa

Przechowywanie i
składowanie
Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.
Przechowywać w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach chłodnych i
suchych.

Transport

Kontrola jakości

Ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Cegła ceramiczna, pełna,
mrozoodporna,
Folia budowlana

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Belki prefabrykowane, nadprożowe,
typu L19
Rura PCV śr. 40mm

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Kompozycja
na
bazie
żywicy j.w.
poliuretanowej,
przeznaczona
do
uszczelniania rys w betonie metodą
iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W
(1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego
2
> 0,50 N/mm

j.w.

j.w.
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Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas w temperaturze 20
°C
Pęcznienie przy kontakcie z wodą <
1,05
Scenariusz zastosowania REACH –
stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5,
deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą
przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą
dwukomponentową z mieszaniem
składników bezpośrednio w pistolecie
iniekcyjnym przed wprowadzeniem
materiału w rysę w celu zachowania
stałości cech materiału w trakcie całego
procesu iniekcji.
Typ materiału: kompozycja żywicy j.w.
hydrostrukturalnej na bazie akrylu o
regulowanym czasie żelowania.
Lepkość ≤ 6 mPas w temperaturze 23
°C.
Możliwość regulacji czasu wiązania od
25 do 100 s.
Oczekiwane scenariusze ekspozycji
REACh: stały kontakt z wodą, czasowa
inhalacja, obróbka.
Spełnia wymogi UBA dla systemów
naprawczych mających kontakt z wodą
pitną.
Kompozycja
na
bazie
żywicy j.w.
poliuretanowej,
przeznaczona
do
uszczelniania rys w betonie metodą
iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W
(1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego
2
> 0,50 N/mm
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas
Pęcznienie przy kontakcie z wodą <
1,05
Scenariusz zastosowania REACH –
stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5,
deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą
przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja
wyłącznie
pompą
dwukomponentową
z
mieszaniem
składników bezpośrednio w pistolecie
iniekcyjnym
przed
wprowadzeniem
materiału w rysę w celu zachowania
stałości cech materiału w trakcie całego

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.
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procesu iniekcji.
Zaprawa cementowa kl. M5.M20

Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Beton C20/25 oraz C25/35,
wodoszczelność W8 (dla płyty
dociskowej posadzki)

Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.

Pręty zbrojeniowe RB 500W #10,
#8mm,#6
Drzwi stalowe, wyposażone w klamkę i
zamek podklamowy
Izolacja szlamowa gr. 3mm
dwuskładnikowa, gęstość objętościowa
3
1650-1850 kg/cm , czas przerobu 60
minut, gęstość nasypowa składnika A
3
1,4g/cm

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Farba olejna do lamperii
Przechowywać w
Transport
oryginalny
samochodowy,
na budowie
opakowaniach w
miejscach chłodnych i ręczny z
suchych.
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Izolacja bitumiczna bezszwowa,
Przechowywać w
Transport
dwuskładnikowa z dodatkiem
oryginalny
samochodowy,
wypełniacza polistyrenowego,
opakowaniach w
na budowie
pH 10, zawartość suchej substancji [%] miejscach chłodnych i ręczny z
-66.
suchych.
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Kątownik stalowy 30x30xmm
Transport
Przechowywać w
samochodowy,
pomieszczeniu
na budowie
zamkniętym.
ręczny z
zachowaniem
zasad
Płyty styropianowe min EPS 100–
samogasnący oraz ekstrudowany

Przechowywać w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach chłodnych i
suchych.

Składować na placu
budowy.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Organoleptyczna
kontrola. Kształt,
uszkodzenia, barwa.

bhp.

Kontrola dokumentów
wystawionych przez
producenta.

Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny środek
transportowy.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
wzrokowa jednolitości i
ciągłości.
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Farba akrylowa do ścian o odporności Przechowywać w
na szorowanie wg PN-EN 13300 - Klasa oryginalny
3, wygląd powłoki – matowa, zawartości opakowaniach w
części stałych [%wag] co najmniej 50,0. miejscach chłodnych i
suchych.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Farba olejna do lamperii, grubość
powłoki po wyschnięciu [µm] 30,
elastyczność powłoki [stopień] 3,
wygląd powłoki połysk.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Transport
samochodowy, na
budowie ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Przechowywać w
Transport
oryginalny
samochodowy, na
opakowaniach w
budowie ręczny z
miejscach chłodnych i zachowaniem
suchych.
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.

Uwaga:
W przypadku propozycji zamiany materiałów przez oferenta na etapie składania
oferty - należy wystąpić do Inwestora o wyrażenie zgody. Propozycja zamiany winna
być zgłoszona w formie pisemnej. Oferent winien załączyć niezbędne dane
techniczne proponowanych materiałów zamiennych oraz powołać się na Polskie
Normy, aktualne Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodności.
Wszystkie oferowane zestawy wyrobów winny legitymować się ważnymi
aprobatami technicznymi i certyfikatami zgodności. Jeżeli oferowany zestaw
wyrobów posiada aprobatę techniczną wydaną ponad 3 lata przed dniem składania
ofert, to oferent winien do oferty załączyć ważne badania okresowe.
Oferent winien zapewnić ważność badań okresowych oferowanego zestawu
wyrobu na dzień odbioru robót.
Każdy

zestaw

wyrobów,

spełniający

postawione

minimalne

wymagania

techniczne (poprzez porównanie wymagań z zapisami zawartymi w aprobacie
technicznej na dany zestaw) nadaje się do zastosowania i deklarowania jego użycia
w trybie zamówienia publicznego.
Wyklucza się możliwość ustalania parametrów charakterystycznych w oparciu o
materiały reklamowe lub inne źródła nie potwierdzone przez stronę trzecią w
dokumencie odniesienia.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy oraz z wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
użytkowania.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowanie warunków
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.
Z uwagi na specyfikę prac wykonawca powinien posiadać:
•

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/,

•

szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania
mas klejących i mas tynkarskich,

•

piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych,

•

pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni
przyklejonych płyt styropianowych,

•

ostrza techniczne do cięcia blachy stalowej,

•

łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych,

•

wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia otworów,

•

sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

•

mieszadła

koszykowe

napędzane

wiertarką

elektryczną

oraz

pojemniki

o pojemności ok. 40 – 60 l do przygotowania masy klejącej,
•

agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i
sprężarką powietrza do nakładania masy tynkarskiej,

•

urządzenia transportu pionowego,

•

rusztowanie stojakowe stałe.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z
harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
dotyczące

przepisów

ruchu

drogowego,

szczególnie

w

odniesieniu

do

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania

dotyczące

wykonania

robót

budowlanych

(sposób

wykończenia, tolerancje wymiarowe, szczegóły technologiczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją

projektową,

wymaganiami

specyfikacji

technicznej,

projektu

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i
projektem technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i
odbioru robót:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi
prowadzonych robót.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Wydawnictwo Arkady.
- Instrukcjami montażu.
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane
zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów
opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić roboty budowlane.

5.1. Roboty rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
materiały i elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót.
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy
uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz nadające się do ponownego
montażu.
Materiały bitumiczne pochodzące z rozbiórek winne zostać przekazane do
utylizacji.

Zasady wykonywania robót
Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie
budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót,
zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich
urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W
celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty
i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych
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przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy,
okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać
w dobrym stanie. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może
być gromadzony na rusztowaniach, schodach itp. Wszystkie przejścia i przejazdy
znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub
wytyczyć drogi. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m
należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych
elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio zabezpieczyć
teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest
zabronione. Zależnie od warunków rozbiórkę prowadzić ręcznie, przy użyciu młotów
pneumatycznych, przez przewracanie ścian.

5.2. Odtworzenie ścian działowych

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskoków, otworów itp. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie
powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w
okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.
Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne
jest moczenie cegły suchej.
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone,
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być
wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.

Spoiny w murach ceglanych
W zwykłych murach ceglanych, jeśli ma szczególnych wymagań, należy
przyjmować grubość normową spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym
grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna — 5 mm.
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokość 5—10 (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych
Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w
liczb równej ca najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym
przewiązaniu spoin.

Nadproża
Do otworów okiennych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane
typu L19.
Minimalna długość oparcia stalowych belek nadprożowych powinna wynosić 15
cm z każdej strony.
.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek

powinien

spełniać

wymagania

obowiązującej

normy,

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. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

Zaprawy budowlane
Zaprawy do podkładu z tynku zwykłego, wykonywanego zgodnie z PN-70/B10100, powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. W zależności od rodzaju
tynku

szlachetnego

powinny

one

dodatkowo

odpowiadać

następującym

wymaganiom:
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a) zaprawy do podkładu pod tynki cyklinowane i gładzone – cementowo-wapienne,
marek nie niższych niż M2 lub cementowe marek nie niższych niż M4,
b) zaprawy do podkładu pod tynki zmywane – cementowo-wapienne lub cementowe,
marek nie niższych niż M7,

Suche mieszanki tynkarskie
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla
każdego rodzaju tynku powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem
składu i barwy.

Materiały do zapraw szlachetnych przygotowywanych na budowie
Materiały wiążące
Cement – do tynków szlachetnych należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5
odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Cement powinien pochodzić z
jednej wytwórni i z tego samego okresu produkcji. Zaleca się stosować cementy o
jasnych odcieniach. Dopuszcza się stosowanie cementu portlandzkiego białego klasy
32,5 lub cementów kolorowych, przygotowanych na cemencie białym. Cement
portlandzki biały powinien odpowiadać wymaganiom PN-90/B-30010, PN-B30010/A1:1996, PN-B-30010/A2:1997, PN-B-30010/Az3:2002.

Wapno – Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro
(ciasto wapienne) przygotowywane z wapna palonego. Wapno gaszone na mokro
powinno tworzyć jednolitą masę jednobarwną, bez zanieczyszczeń, tłustą i lepką w
dotknięciu. Ciasto wapienne przeznaczone do zaprawy szlachetnej powinno być
dołowane przez co najmniej 6 miesięcy przy gaszeniu ręcznym, a przez 3 miesiące
przy

gaszeniu

mechanicznym.

Mleko

wapienne

powinno

mieć

jednakową

konsystencję dla wszystkich warstw, zarówno do przygotowania zaprawy na podkład,
jak i na warstwy wierzchnie.

Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003.
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom wg PN-B-06710:1996. Kruszywo
kamienne w postaci drobno kruszonej Białej Marianny o uziarnieniu do 5 mm
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powinno być stosowane w ilości odpowiadającej zawartości kruszywa w tynkach
oryginalnych znajdujących się na elewacji.

Dodatki
Dodatki rozjaśniające – o rozjaśniania zapraw zawierających cementy o barwie
szarej może być zastosowana, jako dodatek, mączka kamienna stanowiąca odsiew
przy kruszeniu białych lub bardzo jasnych, zwartych i czystych skał, np. marmurów,
wapieni itp., której stopień zmielenia odpowiada miałkości cementu i która nie
zawiera siarczanów i innych soli łatwo rozpuszczalnych w wodzie ani zanieczyszczeń
organicznych. Dodatek mączki nie powinien przekraczać 15% masy cementu
klasy 32,5.
Dodatki barwiące – jako dodatki barwiące do tynków szlachetnych stosuje się
pigmenty nieorganiczne lub organiczne w ilości nie przekraczającej 5% masy
cementu, z tym zastrzeżeniem, że pigmenty organiczne mogą być stosowane
wyłącznie do tynków wewnętrznych. Pigmenty powinny odpowiadać wymaganiom
norm przedmiotowych, a ponadto powinny:
a) być odporne na działanie wapna i cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.06),
b) nie wpływać ujemnie na czas wiązania cementu (sprawdzenie wg PN-89/C04403.05),
c) być odporne na działanie światła dziennego (sprawdzenie wg PN-EN ISO 78715:1999).
Jako zastępcze, uzupełniające lub samodzielne dodatki barwiące mogą być użyte
mączki kamienne ze skał kolorowych (marmurów, wapieni, serpentynów, tufów itp.)
lub mączki uzyskane ze zmielenia gruzu ceglanego, klinkierowego, terakotowego itp.
materiałów odpadowych. Wymagania – oprócz barwy – jak dla dodatków
rozjaśniających.

Odbiór robót obejmuje
Odbiór robót murowych
Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
producentów,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli
odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót,
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).
Przy odbiorze murów należy sprawdzić na podstawie odbioru częściowego klasę i
gatunek cegły lub innych elementów ściennych oraz klasę zaprawy. Przy odbiorze
końcowym należy sprawdzić:
- zgodność rodzaju konstrukcji murów z dokumentacją techniczną (przez oględziny),
- zgodność kształtu i głównych wymiarów murów z dokumentacją techniczną —
przez oględziny i pomiar taśmą stalową,
- grubość murów — jako średnią z trzech pomiarów,
- równość powierzchni i prostoliniowość — przez pomiar wielkości prześwitu między
łatą
kontrolną długości 2 m a powierzchnią lub krawędzią muru,
- pionowość powierzchni i krawędzi — za pomocą pionu murarskiego,
- poziomość warstw muru — za pomocą poziomnicy i łaty kontrolnej lub niwelatora,
- prawidłowość układu i wiązania elementów ściennych w murze,
- grubość i wypełnienie spoin,
- procentową liczbę cegieł ułamkowych.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły przedstawia tabela:
Dopuszczalne odchyłki dla
murów mm

Lp.

Rodzaje odchyłek

z cegły i pustaków
mury
mury
spoinowa

niespoino

ne

wane

z
drobnowymiar
owych
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1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murów:

3

6

4

na długości 1m

10

2

-

powierzchni i krawędzi:

3

6

3

na wysokości 1m

6

1

6

Odchylenia od pionu

Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni każdej warstwy
muru:

1

2

2

na długości 1m

15

30

30

4
Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni ostatniej

1

2

-

warstwy muru pod stropem

10

2

-

na długości 1m

0

na całej długości budynku .
5

Odchylenia przecinających się
powierzchni muru od kąta
przewidzianego w projekcie

3

6

10

(najczęściej prostego)

-

-

30

na długości 1m
na całej długości ściany

6

Odchylenie wymiarów otworów w
świetle ościeży dla otworów o
wymiarach:

do 100 cm

szero

+6, -3

+6, -3
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±10
powyżej 100 cm

szero

+10, -5

+ 10, -5

Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do
robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są 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.

Stolarka drzwiowa
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich
właściwości

technicznych

przedmiotowych,

zgodnie

sprawdzenie

ich

z

wymaganiami

wymiarów,

kształtu

odpowiednich
gotowego

norm

elementu,

dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie,
którymi są:

26

· certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Należy sprawdzić markę wyprawy elewacyjnej przed przystąpieniem do
wykonania obrzutki a następnie dokonać sprawdzenia przyczepności do elewacji.
.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów
oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,
· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów
· sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po
uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

5.3. Wykonanie pionowej izolacji fundamentów

Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.
Prace z zastosowaniem mas bitumicznych np. Nafuflex 2K wykonywać w
temperaturze nie niższej niż+5°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace
wykonywać

z

zachowaniem

ogólnych

zasad

sztuki

budowlanej,

zwracając

szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac
podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne
nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem).
Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu
fundamentowego, podczas wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać
w takim stanie do momentu wyschnięcia powłoki.
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Wymogi stawiane podłożu
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od
gniazd żwirowych, spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i
warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. pozostałości po środkach
antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy
tynkarskie).
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki
uzupełnić materiałami naprawczymi, podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i
nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę
hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie.
Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę), np.

Oxal SPM, można także

stosować inne materiały typu zaprawa PCC lub tradycyjna zaprawa cementowajak
również masa hydroizolacyjna. Promień fasety z zaprawy cementowej powinien
wynosić 4÷6 cm, z masy bitumicznej – ok. 2 cm.
Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie
przekraczała 6%).
Mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne
wyspoinowanie.

Równość i tolerancje wymiarowe
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji uszczelnianej
powierzchni i powinny być każdorazowo podawane przez dokumentację techniczną.
Jeżeli dokumentacja techniczna ich nie podaje, można skorzystać z poniższych
zaleceń
–

Dla konstrukcji betonowych/żelbetowych dopuszczalne odchyłki wymiarów
zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji żelbetowych wg wytycznych:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe
(ITB, 2008) podano w tabeli:

Tabela: Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji
żelbetowych wg wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
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budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje
betonowe i żelbetowe” (ITB, 2008)
Odchylenie

Dopuszczalna odchyłka
w mm

Płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia
od projektowanego pochylenia:
•

na wysokości 1m

•

na całą wysokość konstrukcji

5

w ścianach wzniesionych w
deskowaniu

nieruchomym

oraz słupów podtrzymujących

15

stropy monolityczne
Płaszczyzn poziomych od poziomu
•

•

na

1m

płaszczyzny

w

dowolnym kierunku

5

na cała płaszczyznę

15

Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu
łatą

o

długości

2m,

z

wyjątkiem

powierzchni podporowych
•

powierzchni

±4

bocznych

i

±8

spodnich
•

powierzchni górnych

Długości i rozpiętości elementów

± 20

Wymiarów przekroju poprzecznego

±8

Rzędnych

±5

powierzchni

dla

innych

elementów

–

geometria posadzki powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe i
równość powierzchni powinny mieścić się w zakładanej tolerancji – wg
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Część B:
Roboty wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, (ITB, 2004)
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odchylenie mierzone 2- metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ±
3 mm, a odchylenia od płaszczyzny poziomej (lub spadku) nie powinny być
większe niż ± 2mm/m oraz nie powinny być większe niż 5mm na całej długości
lub szerokości podłoża
–

Wg

„Warunków

technicznych

wykonania

i

odbioru

robót

część

C:

Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów” (ITB,2004)
prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5
mm.
–

Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczeń mokrych (ITB, 2005) prześwit między podłożem a łatą o długości
2 m nie może być większy niż 5 mm.

–

Jeżeli hydroizolacja wykonywana jest na tynku III kategorii, to Wg „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki (ITB, Warszawa 2003) obowiązujące są
następujące tolerancje wymiarowe:

Odchylenia

Odchylenia powierzchni i krawędzi od

Odchylenie

powierzchni tynku

kierunku

przecinających się

od płaszczyzny i
odchylenie
krawędzi od linii

płaszczyzn od kąta
pionowego

poziomego

przewidzianego w
dokumentacji

prostej
Nie większe niż 2
mm na 1m i
Nie większe niż
3mm i w liczbie nie
większej niż3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2m

ogółem nie więcej
niż 4 mm na
powierzchniach do
3,5 m wysokości
oraz nie większe
niż 6 mm na 1m i
ogółem nie więcej
niż 4mm na

Nie większe niż 3
mm na1m i ogółem
nie więcej niż 6
mm na całej
powierzchni
ograniczonej

Nie większe niż 3
mm na 1 m

przegrodami
pionowymi (ściany,
belki, itp.)
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powierzchniach
wyższych niż 3,5 m

Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie,
mycie, odkurzanie) jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie
wodą pod ciśnieniem, itp.).
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki
uzupełnić materiałami naprawczymi, podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i
nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę
hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie.
Przed rozpoczęciem nakładania mas bitumicznych np. Nafuflex podłoże należy
zagruntować.

Przygotowanie masy hydroizolacyjnej
Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty
płynny i proszkowy
niskoobrotowej

z

należy mieszać

nałożonym

za

mieszadłem,

pomocą
aż

do

wiertarki

lub

powstania

mieszarki

jednorodnej,

homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy
przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki.

Wykonywanie hydroizolacji
Drobne nierówności/ubytki o głębokości nie przekraczającej 5mm, jeżeli nie są
naprawiane zaprawami cementowymi mogą być wypełnione/naprawione masą
hydroizolacyjną nakładaną w osobnym przejściu (tzw. szpachlowanie drapane).
Grubość tej warstwy nie wlicza się do grubości powłoki wodochronnej.
Masę bitumiczną nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za pomocą kielni i
pacy, równomierną warstwą, w jednym przejściu, jeżeli wykonywana jest izolacja
przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca się nakładanie w
dwóch przejściach (pierwsza warstwa powinna mieć ok. 2mm grubości.). Jeżeli w
środek warstwy wtapiana jest wkładka zbrojąca, nakładanie należy wykonać w dwóch
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przejściach. Oczka siatki nie mogą być widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga
warstwa nakładana jest po wyschnięciu pierwszej.

Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną np. Nafuflex DB B, wtopioną na
krawędziach w materiał hydroizolacyjny. Na obrzeża szczelin należy nałożyć warstwę
masy bitumicznej np. Nafuflex 2K o grubości min. 3 mm, po czym w świeżą masę
wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej warstwy masy
hydroizolacyjnej (grubość min. 3mm) pierwsza warstwa musi być związana (sucha).
Taśmy powinny być ułożone w literę Ω. Łączenie taśm poprzez zgrzewanie gorącym
powietrzem.
Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wodą zaleca się
stosować kołnierze zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia
wodą pod ciśnieniem.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu
Zabezpieczeni hydroizolacji w ostaci styropianu ekstrudowanego gr. 5cm oraz
folii kubełkowej, a także zasypki piaskowej, stabilizowanej cementem – szerokości
40cm.
Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji
wykonanej przy pomocy masy bitumicznej. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o
ostrych krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z izolacją.

5.4. Odtworzenie nawierzchni okalającej ściany budynku:

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy z istniejącej kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
3. ułożenie istniejącej kostki betonowej,
4. wypełnienie szczelin,
5. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
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Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 20 cm. Dopuszczalne
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
a) współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
b) wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14
MPa.
Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać
układanie nawierzchni o około 5 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
−

przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

−

wykonanie podbudowy,

−

wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża,

−

wykonanie nawierzchni.

Warunki przystąpienia do robót:
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura
otoczenia jest nie niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +
100C
dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).
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5.5. Roboty malarskie
Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących
zasad:
- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy
nie ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów
opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji,
- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych)
należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy
gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym,
- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki
(np. w farbach olejnych, olejno – żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach
chemoutwardzalnych) stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych
oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia
papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,
- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki
chromu, ołowiu, fluatów.

Przygotowanie powierzchni
Oczyścić mechanicznie wszystkie stalowe elementy, a następnie je odtłuścić.
Przed nałożeniem powłok malarskich elementy należy osuszyć.

Termin robót
Roboty malarskie wewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków
i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni zaprawianej). Malowanie
konstrukcji stalowych – po całkowitym zamocowaniu i oczyszczeniu.

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern;
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- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań
i rozwarstwień,
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonywać aparatami wskaźnikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo – wagową lub papierkami
wskaźnikowymi Hydrotest.

Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie:
- jakości materiałów malarskich,
- wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
- jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie
malowania i schnięcia powłok.

Warunki przystąpienia do robót
Temperatura
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze większej lub równej niż +5°C. W
ciągu doby nie może nastąpić spadek poniżej 0°C.
Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12°C do +18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej
+5°C, lecz by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C.

Wykonanie powłok malarskich
Zalecenia ogólne
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji
handlowej.
Konsystencja farb do malowania natryskowego – rzadsza niż do malowania
ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno
się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w
przypadku farb wodnych – wodą, w przypadku pozostałych farb – rozpuszczalnikami
handlowymi w ilości 3–5% w stosunku do farby.
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonywać tak, aby kierunek
pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do
podłogi – przy malowaniu ścian.
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Malowanie farbami olejnymi
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub
pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia
się do żądanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno
dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych mas pigmentowych. Malowanie na
podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntem pokostowym.
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z
farb do gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa
wierzchnia

–

z

farb

nawierzchniowych;

przy

malowaniu

doborowym

(tj.

trójwarstwowym) – na warstwę z farby nawierzchniowej należy nałożyć warstwę
emalii.
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe.
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
- każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością
spoiwa, tj. przechodzi się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba podkładowa,
nawierzchniowa, emalia),
- każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych,
Przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne
pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy
nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla – zgodny z przebiegiem
słojów drewna.

Roboty malarskie – odbiór
Powłoki olejne
Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń,
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.

Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarskich
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w
temperaturze większej bądź równej +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%):
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic
syntetycznych – nie wcześniej niż po 14 dniach.
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Badania obejmują sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego,
- zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,
- odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.

5.6. Roboty betonowe
Składniki mieszanki betonowej:
Cement – wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w
normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego (bez dodatków) klasy:
– dla betonu klasy C20/25, C25/35 – klasa cementu 32,5 NA,
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez
producenta cementu i jego zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji
Technicznej na podstawie:
•

dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg PN-B-04320,

•

dokumentów przewozowych,

•

oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia,

•

oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą
opisami dodatkowych badań laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN196-1),

•

wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta
obiektu, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór Budowlany i inne
upoważnione organa wątpliwości co do jakości cementu.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania kontroli obejmującej:
•

oznaczenia czasu wiązania wg PN-EN-196-3,

•

oznaczenie zmiany objętości w PN-EN-196-3,
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•

oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6.

Kruszywo
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii
kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może
nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

Woda do celów budowlanych
Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę
z rzek, jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym
wymaganiom zgodnie z PN-B- 32250
Woda z wodociągów (woda zdatna do picia) nie wymaga badań. Woda z
innego źródła lub woda wodociągowa w przypadku wątpliwości co do jej jakości musi
być zbadana wg PN-B-32250.

Beton
W obiekcie projektuje się wykonanie elementów z betonu klasy

C20/25,

C25/35 zgodnie z dokumentacją projektową. Beton do konstrukcji obiektów
kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki
w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
Inne materiały.
Materiały na deskowania
- deski 3,2 x 16 x 150 cm,
- bale drewniane 16 x 16 cm

Wykonanie robót
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego
przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
– zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez
Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających
betonowanie, a w szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z projektem,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy
roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie
Betonowanie

można

rozpocząć

po

odbiorze

urządzeń

formujących

(deskowania), rusztowań oraz zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie
powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci brudu,
płatów rdzy. Powierzchnie poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone
środkami uniemożliwiającymi przywarcie betonu do powierzchni urządzeń. Przebieg
układania mieszanki betonowej winien być rejestrowany w dzienniku robót z
podaniem:
•

daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów
budowli,

•

wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich
konsystencje,

•

daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a
następnie wyniki i terminy badań,

•

temperaturę

zewnętrzną

powietrza

i

inne

dane

dotyczące

warunków

atmosferycznych.

Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy
temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3
razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania
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normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Naprawa pęknięć ścian żelbetowych

Wszelkie rysy wilgotne i przewodzące wodę należy uszczelnić oraz zablokować
możliwość wystąpienia korozji prętów zbrojeniowych jak i uszkodzenia instalacji
wewnątrz obiektu. Zaleca się wykonać iniekcję ciśnieniową odpowiednim materiałem
iniekcyjnym tak aby wypełnić elastycznie rysę na całej grubości elementu w minimum
90%. Naprawa dotyczy całej widocznej rysy lub pęknięcia.
Etapy technologiczne wykonania prac naprawczych:
1. Oczyszczenie powierzchni wzdłuż rysy szlifierką czołową z odsysaniem
powietrza. Oczyszczenie powinno być wykonane do min. 10 cm po obu
stronach krawędzi rysy.
2. Wykonanie bruzdy 1x1,5 cm wzdłuż rysy w kształcie „litery V” na całej długości
rysy.
3. Nawiercenie otworów iniekcyjnych w odległości min 12 cm od krawędzi rysy
pod kątem 45 stopni w kierunku rysy tak, aby przeciąć rysę w środku grubości
elementu konstrukcyjnego. Rozstaw otworów, co 12-15 cm po obu stronach
rysy. Średnica otworów ø10÷14.
4. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym lub przepłukanie
wodą.
5. Wypełnienie bruzdy na rysie (zamknięcie rysy) szybkosprawnym mineralnym
materiałem zamykającym np. Ombran W.
6. Osadzenie metalowych pakerów iniekcyjnych w otworach.
7. Wykonanie iniekcji wypełniającej uszczelniającej rysy materiałem na bazie
żywicy poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top. Materiał żywiczny podawany jest
przez urządzenie pompujące typu 2K – pompa iniekcyjna dwukomponentowa.
Iniekcję należy prowadzić przy minimalnym możliwym ciśnieniu roboczym, bez
pośpiechu tak aby materiał jak najlepiej penetrował strukturę przegrody. Należy
też uważać na możliwość uszkodzenia konstrukcji. Maksymalne ciśnienie
iniekcji to:
Pmax = R x 10/3 (R – wytrzymałość betonu na ściskanie)
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Iniekcje prowadzi się od dolnego pakera w górę do momentu gdy pompa
przestaje wtłaczać iniekt przy zadanym ciśnieniu.
8. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów.
9. Zamknięcie otworów po iniekcji materiałem mineralnym zamykającym np.
Ombran R.

S=12,5cm

S

S

45°

g=40cm

Schemat rozmieszczenia pakerów (widok i przekrój)

UWAGA: Jeżeli po dokładnym oczyszczeniu okaże się, że dana rysa jest związana
z przebiegiem pręta zbrojeniowego i sięga tylko na grubość otuliny tego pręta nie
należy wykonywać iniekcji lecz rozkuć w literę V otulinę aż na głębokość
umiejscowienia zbrojenia. Taką rysę należy naprawić poprzez reprofilację zaprawą
naprawczą.

Wymagania podstawowe dla kompozycji iniekcyjnej:
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Kompozycja na bazie żywicy poliuretanowej, przeznaczona do uszczelniania
rys w betonie metodą iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W (1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego > 0,50 N/mm2
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas
Pęcznienie przy kontakcie z wodą < 1,05
Scenariusz zastosowania REACH – stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą dwukomponentową z mieszaniem składników
bezpośrednio w pistolecie iniekcyjnym przed wprowadzeniem materiału w rysę
w celu zachowania stałości cech materiału w trakcie całego procesu iniekcji.

Kontrola wykonania:
Należy sprawdzić brak wilgoci lub wody w miejscu wykonywania iniekcji.
Sprawdzić usunięcie pakerów, oczyszczenie i naprawę powierzchni po
wykonaniu prac.
W wypadkach wątpliwych można wykonać kontrolne odwierty rdzeniowe.

5.8. Wykonanie przepony poziomej w ścianach żelbetowych

W celu zapewnienia ciągłości izolacji jeżeli nie można jej wykonać w sposób
tradycyjny należy zastosować technologię iniekcji. Wykonana przepona pozioma
stanowi izolację i uniemożliwia podciąganie kapilarne wilgoci oraz wnikanie wody do
konstrukcji. Materiał iniekcyjny o niskiej lepkości wprowadzany jest punktowo
poprzez pakery iniekcyjne do wnętrza struktury przegrody. Czas żelowania należy
dobrać zależnie do sytuacji na budowie tak aby wypełnić strukturę przegrody na całej
jego szerokości.
Pakery należy umieścić w dwóch rzędach odległych od siebie o 20 cm z
wzajemnym przesunięciem. Otwory nawierca się pod kątem 450 na 2/3 grubości
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przegrody. Rozstaw pakerów powinien być co 20 cm co zapewnia kontrolę nad
wprowadzanym materiałem.

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji

Cechy materiału uszczelniającego dla przegrody betonowej:
o

Specjalny hydrożel akrylowy przeznaczony do iniekcji uszczelniającej
i wzmacniającej konstrukcję murową.

o

Niska lepkość, dzięki której w sposób bezpieczny bez wprowadzania dużego
ciśnienia iniekcji materiał dobrze penetruje strukturę uszczelnianej przegrody.

o

Dodatkową cechą tego hydrożelu jest wytrzymałość na ściskanie na poziomie
wytrzymałości zaprawy tworzącej spoiny w murze.

Wymagania podstawowe dla materiału uszczelniającego dla przegrody
żelbetowej:
Typ materiału: kompozycja żywicy hydrostrukturalnej na bazie akrylu o
regulowanym czasie żelowania.
Lepkość ≤ 6 mPas w temperaturze 23 °C.
Możliwość regulacji czasu wiązania od 25 do 100 s.
Oczekiwane scenariusze ekspozycji REACh: stały kontakt z wodą, czasowa
inhalacja, obróbka.
Spełnia wymogi UBA dla systemów naprawczych mających kontakt z wodą
pitną.
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Przebieg prac:
1. Oczyszczenie naprawianej strefy.
2. Pakery należy umieścić w dwóch rzędach odległych o 20 cm z wzajemnym
przesunięciem. Otwory nawierca się pod kątem 450 na 2/3 grubości przegrody.
Rozstaw pakerów co 20 cm, co zapewnia kontrolę nad wprowadzanym
materiałem.
3. Osadzenie pakerów iniekcyjnych 10 sztuk / mb.
4. W przypadku zniszczonych i bardzo nieszczelnych spoin należy je doszczelnić
mineralną zaprawą uszczelniającą szybkosprawną (np. Ombran W)
5. Iniekcja żywicy hydrostrukturalnej (np. MC-Injekt GL95) poprzez pakery.
Iniekcja prowadzona jest przez bieżący paker, aż do momentu ukazania się
materiału w następnym pakerze lub zatamowania dalszego przepływu
(gwałtowny wzrost ciśnienia i zatrzymanie pompy tłokowej).
6. Usunięcie warstwy zamykającej rysę i pakerów.

Narzędzia:
Pompa dwukomponentowa (np. MC-I 200)
Paker iniekcyjny rozporowy

Kontrola wykonania:
Należy

ocenić

wzrokowo

czy

wszystkie

naprawy

zostały

wykonane

prawidłowo, brak wilgoci, wycieków, usunięcie ewentualnych nacieków żywicy
i śladów po pakerach.
Wykonać otwór kontrolny
Należy skontrolować dokumentację prac iniekcyjnych.

5.9. Uszczelnienie styku posadzki piwnicznej ze ścianą piwniczną
Z uwagi na możliwość wytworzenia się ciśnienia hydrostatycznego styk ściany
fundamentowej z nowo wykonana płytą może być bardzo wrażliwym miejscem które
wymaga specjalnego doszczelnienia.
Na ścianie fundamentowej przed wykonaniem płyty należy zamocować systemowe
węże iniekcyjne w odcinkach ok. 5 m. Końcówki należy wyprowadzić powyżej
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projektowanego poziomu posadzki. Węże montuje się na zakład tak żeby uzyskać
ciągłość uszczelnienia. Po wykonaniu płyty posadzki (po min 14 dniach) węże należy
zainiekować odpowiednim materiałem uszczelniającym

Materiał:
Żywica poliuretanowa np. MC-Injekt 2300 top przeznaczona jest do wykonywania
iniekcji uszczelniającej rysy i pęknięcia w betonie oraz w murze budowli w
budownictwie

inżynieryjnym.

Żywica

jest

kompozycją

dwuskładnikową

nie

zawierającą rozpuszczalników o obniżonej lepkości, dostarczaną w parach
pojemników o wymaganym stosunku ilościowym.

Wymagania dla materiału (uszczelnienie węży iniekcyjnch):
Kompozycja na bazie żywicy poliuretanowej, przeznaczona do uszczelniania
rys w betonie metodą iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W (1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego > 0,50 N/mm2
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas w temperaturze 20 °C
Pęcznienie przy kontakcie z wodą < 1,05
Scenariusz zastosowania REACH – stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą dwukomponentową z mieszaniem składników
bezpośrednio w pistolecie iniekcyjnym przed wprowadzeniem materiału w rysę
w celu zachowania stałości cech materiału w trakcie całego procesu iniekcji.
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Kontrola wykonania:
Należy

ocenić

wzrokowo

czy

wszystkie

naprawy

zostały

wykonane

prawidłowo, brak wilgoci, wycieków, usunięcie ewentualnych nacieków żywicy.
Należy skontrolować dokumentację prac iniekcyjnych.

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych
Kontrola powinna być prowadzona na bieżąco przez w Kierownika Budowy. W
odbiorze

robót

winien

uczestniczyć

Inspektor

Nadzoru

lub

upoważniony

przedstawiciel Inwestora. Podstawą odbioru powinna być niniejsza specyfikacja,
Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych i montażowych (wydawnictwo Arkady)”, karty techniczne, instrukcje
producentów materiałów. Za prace poprawnie wykonane uważa się prace wykonane
powołanymi powyżej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Kontrola robót zanikających powinna być prowadzona przed ich zakryciem.
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przysługuje prawo nakazania rozbiórki lub
odkrywki w celu sprawdzenia poprawności wykonania elementu oraz robót
budowlanych.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Kierownik Budowy jest zobowiązany do wykonywania na bieżąco obmiarów
wykonanych robót. Dziennik obmiarów podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót określa zakres faktycznie wykonanych robót pod warunkiem, że

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilość podaje się w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład
umowy.
Jeżeli

umowa

nie

stanowi

inaczej

wykonawca

powiadamia

pisemnie

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są
wpisywane

do

inwestorskiego.

księgi

obmiaru

Jakikolwiek

i

zatwierdzane

błąd

lub

przez

inspektora

przeoczenie

nadzoru

(opuszczenie)

w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych
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specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.
Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w
m3, jako pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo,
będą wyrażane w tonach lub kilogramach.

7.2.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania

obmiarów robót i dostarczane przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwo legalizacji. Muszą one
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach

określonych w umowie.
Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem
robót,
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się
bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określa umowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Części ogólna

1.1. Nazwa zadania
Remont części piwnicznej budynku „B” przy ul. Kościuszki 43 w Piasecznie.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem części piwnicznej
budynku „B” przy ul. Kościuszki 43 w Piasecznie.

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
•

Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas
prowadzenia robót remontowo – budowlanych.

b) Roboty budowlane podstawowe
I.

Naprawa zewnętrznej izolacji pionowej ścian piwnicznych:
1. Prace rozbiórkowe:
a. Rozbiórka przęsła ogrodzenia stalowego przy południowej elewacji (materiał do
ponownego wykorzystania),
b. Rozbiórka altany śmietnikowej przy południowej elewacji (materiał do ponownego
wykorzystania),
c.

Rozbiórka nisz okiennych wraz z kratami stalowymi,

d. Rozbiórka podestu wejściowego wraz ze stalową wycieraczką na elewacji
wschodniej,
e. Rozbiórka chodników z kostki betonowej gr. 6cm wraz z podsypką (wraz z
obrzeżem betonowym 10x25x100cm na elewacji północnej) - (materiał do
ponownego wykorzystania),
2. Prace budowlane:
a. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu odsłaniającego ściany fundamentowe do
poziomu ław fundamentowych (elewacja południowa, wschodnia i we fragmencie
północna),
b. Przygotowanie powierzchni ścian (zmycie, oczyszczenie),
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c.

Wykonanie ciągłej, bezszwowej izolacji pionowej bitumicznej gr. 4mm (np.
Nafuflex 2K) na siatce polipropylenowej,

d. Zabezpieczenie izolacji styropianem ekstrudowanym gr, 5cm i warstwą folii
kubełkowej,
e. Wykonanie zasypki piaskowej stabilizowanej cementem szerokości 40cm,
f.

Obsypanie przestrzeni wykopu wybranym uprzednio gruntem,

g. Odtworzenie chodników pod ruch pieszy:
-

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 20cm,

-

wykonanie chodnika z kostki betonowej (materiał z demontażu),

h. Odtworzenie chodnika pod ruch kołowy (we wskazanym w części rysunkowej
fragmencie elewacji północnej):
-

wykonanie obrzeży betonowych 10x25x100cm na warstwie chudego betonu

gr. 20cm,
-

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 25cm,

i.

-

wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5cm,

-

wykonanie chodnika z kostki betonowej (materiał z demontażu),

Odtworzenie nisz okiennych wraz z kratami stalowymi:
-

wykonanie chudego betonu gr. 20cm,

-

wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

wykonanie wylewki betonowej B25, zbrojonej siatką #8mm 15x15cm, gr.

10cm,
-

montaż rurki odwadniającej PCV śr. 40mm,

-

wymurowanie ścianki gr. 20cm z bloczków szalunkowych wypełnionych

betonem,
- wykonanie izolacji szlamowej, podpłytkowej gr. 3mm
-

wykonanie na ściankach okładziny z płytek

ceramicznych na kleju

mrozoodpornym, elastycznym,

j.

-

montaż obwodowych kątowników stalowych 30x30x3mm,

-

montaż krat stalowych 120x40cm zabezpieczonych farbą antykorozyjną,

Odtworzenie podestu wejściowego na elewacji wschodniej:
-

wykonanie chudego betonu gr. 20cm,

-

wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

wykonanie wylewki betonowej B25, zbrojonej siatką #8mm 15x15cm, gr.

10cm,
-

wykonanie izolacji szlamowej, podpłytkowej gr. 3mm

-

wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na kleju mrozoodpornym,

elastycznym,
k.

Odtworzenie przęsła ogrodzenia stalowego przy południowej elewacji (materiał z
demontażu),
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l.

Odtworzenie altany śmietnikowej.

II. Naprawa posadzki piwnicznej:
3. Prace rozbiórkowe:
a. Rozbiórka drzwi wewnętrznych pomieszczeń piwnicznych,
b. Rozbiórka ścian działowych z cegły pełnej,
c.

Demontaż umywalki wraz z instalacji wod-kan.,

d. Demontaż urządzeń instalacji węzła c.o.,
e. Rozbiórka posadzki piwnicznej (układ warstw od góry):
-

płytki ceramiczne na kleju,

-

podkład betonowy gr. 5cm,

-

izolacja z papy asfaltowej,

-

żwirobeton gr. 10cm,

-

piasek ubijany warstwami gr. 20cm,

-

grunt 25cm,

4. Prace budowlane:
a. Wykonanie szczelnej posadzki piwnicznej (układ warstw od góry:
-

płytki ceramiczne na kleju elastycznym,

-

izolacja podpłytkowa szlamowa gr. 3mm,

-

wylewka betonowa gr. 10cm, beton B25, otulina 2cm, stal A-II, zbrojenie

siatką #8mm 15x15cm, dylatowaną w polach 5x5m, dylatacja cięta 5mm
wypełniona

sznurem

dylatacyjnym

i

materiałem

elastycznym,

dylatacje

przyścienne przy użyciu węży iniekcyjnych + żywica elastomerowa na bazie
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
-

folia budowlana,

-

styropian EPS 100 gr. 10cm,

-

izolacja bitumiczna bezszwowa, ciężka gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

płyta dociskowa gr. 25cm, beton B25, wodoszczelność W8, stal AII, otulina

5cm, zbrojenie dołem #8 15x15cm, zbrojenie górą #10mm 15x15cm, dylatacje
przyścienne przy użyciu węży iniekcyjnych + żywica elastomerowa na bazie
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
-

izolacja bitumiczna bezszwowa, ciężka gr. 4mm (np. Nafuflex 2K),

-

chudy beton gr. 10cm,

b. Wykonanie ścian działowych z cegły pełnej wraz z nadprożami prefabrykowanymi
L19, otynkowaniem tynkiem cem-wap. i malowaniem farbą akrylową w kolorze
białym,
c.

Odtworzenie umywalki (z demontażu) wraz z instalacji wod-kan.,

d. Odtworzenie stolarki drzwiowej stalowej (zgodnie z zestawieniem),
e. Odtworzenie urządzeń instalacji węzła c.o.,
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III. Naprawa pęknięć żelbetowych ścian piwnicznych (2 rysy – po 1,5 każda):
5. Prace budowlane:
a. Oczyszczenie powierzchni wzdłuż rysy szlifierką czołową z odsysaniem
powietrza,
b. Wykonanie bruzdy 1x1,5 cm wzdłuż rysy w kształcie „litery V” na całej długości
rysy,
c.

Nawiercenie otworów iniekcyjnych w odległości min. 12 cm od krawędzi rysy pod
kątem 45 stopni w kierunku rysy tak, aby przeciąć rysę w środku grubości
elementu konstrukcyjnego. Rozstaw otworów, co 12-15 cm po obu stronach rysy.
Średnica otworów ø10÷14,

d. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym lub przepłukanie
wodą,
e. Wypełnienie bruzdy na rysie (zamknięcie rysy) szybkosprawnym mineralnym
materiałem zamykającym np. Ombran W,
f.

Osadzenie metalowych pakerów iniekcyjnych w otworach,

g. Wykonanie iniekcji wypełniającej uszczelniającej rysy materiałem na bazie żywicy
poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top,
h. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów.
i.

Zamknięcie otworów po iniekcji materiałem mineralnym zamykającym np. Ombran
R.

IV. Wykonanie izolacji poziomej ścian piwnicznych metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej
hydrożelem akrylowym:
6. Prace rozbiórkowe:
a. Skucie płytek ceramicznych do wysokości 1,0m ponad poziomem posadzki
(dotyczy wskazanego w części rysunkowej pomieszczenia węzła c.o.),
b. Skucie tynków wewnętrznych do wysokości 1,0m ponad poziomem posadzki
(dotyczy wszystkich nierozbieranych ścian piwnicznych),
7. Prace budowlane:
a. Wykonanie iniekcji ciśnieniowej:

-

Oczyszczenie naprawianej strefy,

-

Rozmieszczenie pakerów w dwóch rzędach ze wzajemnym przesunięciem

20cm, odstęp pakerów w rzędzie 20cm.
-

Osadzenie pakerów iniekcyjnych 10 sztuk / mb.

-

Iniekcja żywicy hydrostrukturalnej (np. MC-Injekt GL95) poprzez pakery.

-

Usunięcie warstwy zamykającej rysę i pakerów.
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c) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
a. Odtworzenie tynków wewnętrznych cem-wap. do wysokości 1,0m malowanych
farbą akrylową ponad poziom posadzki (dotyczy wszystkich nierozbieranych ścian
piwnicznych),
b. Odtworzenie płytek ceramicznych na kleju elastycznych do wysokości 1,0m ponad
poziomem posadzki, odmalowanie sufitu farbą akrylową (dotyczy wskazanego w
części rysunkowej pomieszczenia węzła c.o.),
c.

Wykonanie lamperii zmywalnej z farby olejnej do wysokości 1,5m ponad poziom
posadzki, odmalowanie ścian powyżej lamperii oraz sufitów farbą akrylową
(dotyczy wskazanych w części rysunkowej pomieszczeń),

d. Odmalowanie ścian oraz sufitów farbą akrylową (dotyczy wskazanych w części
rysunkowej pomieszczeń).

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych
•

Prace towarzyszące:

-

utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

-

wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

-

transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną
wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego
niezbędnych do wykonania robót,

-

zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz
gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z
Inspektorem Nadzoru miejsce,

-

segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub
rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym,

-

obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

-

sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,

-

ocena stanu technicznego tynku przez kierownika robót i inspektora nadzoru,

-

wywóz gruzu oraz uprzątnięcie terenu po wykonaniu robót,

-

przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

-

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie
wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,

-

oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
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-

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

-

przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i
innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

-

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń
stanowiących wyposażenie budynku,

-

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych
lub nie wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki,
czy stolarka okienna i drzwiowa itp.

-

niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian,

-

przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia,
urządzeń itp..

-

demontaż zbędnego okablowania na elewacji ( zdemontować lub przełożyć po
uzgodnieniu z inwestorem),

•

Prace tymczasowe:

-

wygrodzenie i zabezpieczenie terenu,

-

wykonanie wykopu wzdłuż ścian zewnętrznych budynku,

-

zabezpieczenie wykonanego wykopu,

-

odwodnienie wykopu na czas wykonywania prac izolacyjnych.

1.4. Informacje o terenie budowy
a) organizacja robót budowlanych
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętu
Wykonawcy na ten teren budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii
elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy
prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod
nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. 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.
Wykonawca
odpowiedzialny

będzie
za

przestrzegać

wypełnienie

praw

wszelkich

patentowych
wymagań

i

będzie

prawnych

w

pełni

odnośnie
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wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik 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 dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 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 stanowiącą opis przedmiotu zamówienia
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości
określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót 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. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość
elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

b) przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz dokumentację projektową i specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót;

c) zabezpieczenie interesów osób trzecich
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Przed rozpoczęciem prac remontowych należy poinformować mieszkańców
budynku o utrudnieniach w dostępie i ograniczeniu w ruchu na terenie przyległym;
Przed

rozpoczęciem

prac

budowlanych

należy

uzgodnić

z

Inwestorem

harmonogram robót oraz sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.
Dodatkowo należy poinformować Inwestora o:
-

czasie wykonania remontu,

-

drogach transportu pionowego i poziomego.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego;
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców i wszelkie 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.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie
trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działanie uszkodzenia.

d) ochrona środowiska
Przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska;
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W
okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 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;
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie:
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-

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
robót 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.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
- możliwość powstania pożaru.

e) warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP.
Pracownicy dopuszczani do robót na rusztowaniach winni posiadać ważne
zaświadczenia dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz winni
odbyć szkolenie ogólne BHP i instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy.
Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z
treściami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów
budowlanych. We wszystkich przypadkach w których producent wyrobu zaleca
stosowanie środków ochronny (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) należy
bezwzględnie je stosować.
Roboty prowadzić zgodnie z:
-

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
(Dz.U.z dnia 19 marca 2003 r.),

-

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy odpowiedzialny będzie
Kierownik Budowy.

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowić będzie teren przedmiotowej posesji
będący w zarządzie Inwestora,
Niezbędne media będą dostarczone z przedmiotowego budynku,
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Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć
przekazany mu protokółem przez Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych,
Wykonawca w własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu
do dyspozycji terenu,
Po

zakończeniu

prac

remontowych

wykonawca

zobowiązany

jest

do

uporządkowania terenu oraz naprawy powstałych zniszczeń.
Uwaga:

Niezbędne

media

dostarczone

będą

z

przedmiotowego

budynku.

Wykonawca winien zapewnić opomiarowanie mediów. Po zakończeniu prac
wykonawca winien uregulować należności za zużyte media chyba, że umowa
stanowi inaczej.

g) ogrodzenie
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu
składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach,
wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa
(poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

h) Zabezpieczenie chodników i jezdni
Istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli
będzie zachodzić niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy
zabezpieczyć (np. za pomocą płyt betonowych). Pojazdy lub ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą wpuszczane na teren obiektu i budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń istniejącej
drożni, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W

przypadku

obowiązuje

rozbieżności

kolejność

ich

w

ustaleniach

ważności:

poszczególnych

dokumentacja

projektowa,

dokumentów
przedmiar,

specyfikacja TWiOR.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót 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.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 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. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
(kody grup, klas i kategorii robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień)
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika
Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień
jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na
potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw,
robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry
określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma
charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.
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Kody i grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień
Kod CPV

Opis

45111300-1
45320000-6

Roboty rozbiórkowe
Roboty izolacyjne

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4

Tynkowanie

45442100-8

Roboty malarskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45233251-3

Wymiana nawierzchni

45450000-6

Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe

2. Wymagania

dotyczące

właściwości

wyrobów

budowlanych

(przechowywanie, transport, składowanie, kontrola jakości)
Wyrób budowlany
Tynk cem.-wap. klasa M5 –
wymagania zawarte w PN.

Zaprawa mineralna wap.-cem.
Gęstość nasypowa: ok. 1,28 kg/dm3
Przyczepność do podłoża dla grubości
warstwy tynku 12 mm:
Betonowego: ok 0,71 N/mm2 - FP: B
Betonu komórkowego: ok 0,66
N/mm2 - FP: B
Cegły: 0,83 N/mm2 - FP: B
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 3,0
MPa
Współczynnik nasiąkliwości wodą w <
0,4 kg/(m2 · h0,5)
Konsystencja: sucha zaprawa

Przechowywanie i
składowanie
Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.
Przechowywać w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach chłodnych i
suchych.

Transport

Kontrola jakości

Ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Cegła ceramiczna, pełna,
mrozoodporna,
Folia budowlana

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Belki prefabrykowane, nadprożowe,
typu L19
Rura PCV śr. 40mm

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Kompozycja
na
bazie
żywicy j.w.
poliuretanowej,
przeznaczona
do
uszczelniania rys w betonie metodą
iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W
(1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego
2
> 0,50 N/mm

j.w.

j.w.
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Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas w temperaturze 20
°C
Pęcznienie przy kontakcie z wodą <
1,05
Scenariusz zastosowania REACH –
stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5,
deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą
przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą
dwukomponentową z mieszaniem
składników bezpośrednio w pistolecie
iniekcyjnym przed wprowadzeniem
materiału w rysę w celu zachowania
stałości cech materiału w trakcie całego
procesu iniekcji.
Typ materiału: kompozycja żywicy j.w.
hydrostrukturalnej na bazie akrylu o
regulowanym czasie żelowania.
Lepkość ≤ 6 mPas w temperaturze 23
°C.
Możliwość regulacji czasu wiązania od
25 do 100 s.
Oczekiwane scenariusze ekspozycji
REACh: stały kontakt z wodą, czasowa
inhalacja, obróbka.
Spełnia wymogi UBA dla systemów
naprawczych mających kontakt z wodą
pitną.
Kompozycja
na
bazie
żywicy j.w.
poliuretanowej,
przeznaczona
do
uszczelniania rys w betonie metodą
iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W
(1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego
2
> 0,50 N/mm
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas
Pęcznienie przy kontakcie z wodą <
1,05
Scenariusz zastosowania REACH –
stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5,
deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą
przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja
wyłącznie
pompą
dwukomponentową
z
mieszaniem
składników bezpośrednio w pistolecie
iniekcyjnym
przed
wprowadzeniem
materiału w rysę w celu zachowania
stałości cech materiału w trakcie całego

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.
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procesu iniekcji.
Zaprawa cementowa kl. M5.M20

Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Beton C20/25 oraz C25/35,
wodoszczelność W8 (dla płyty
dociskowej posadzki)

Wykonana na
budowie przed
wbudowaniem. Nie
przewiduje się
przechowywania.

Pręty zbrojeniowe RB 500W #10,
#8mm,#6
Drzwi stalowe, wyposażone w klamkę i
zamek podklamowy
Izolacja szlamowa gr. 3mm
dwuskładnikowa, gęstość objętościowa
3
1650-1850 kg/cm , czas przerobu 60
minut, gęstość nasypowa składnika A
3
1,4g/cm

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Transport
samochodowy,
na budowie
ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Farba olejna do lamperii
Przechowywać w
Transport
oryginalny
samochodowy,
na budowie
opakowaniach w
miejscach chłodnych i ręczny z
suchych.
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Izolacja bitumiczna bezszwowa,
Przechowywać w
Transport
dwuskładnikowa z dodatkiem
oryginalny
samochodowy,
wypełniacza polistyrenowego,
opakowaniach w
na budowie
pH 10, zawartość suchej substancji [%] miejscach chłodnych i ręczny z
-66.
suchych.
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Kątownik stalowy 30x30xmm
Transport
Przechowywać w
samochodowy,
pomieszczeniu
na budowie
zamkniętym.
ręczny z
zachowaniem
zasad
Płyty styropianowe min EPS 100–
samogasnący oraz ekstrudowany

Przechowywać w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach chłodnych i
suchych.

Składować na placu
budowy.

Kontrola proporcji oraz
konsystencji.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Organoleptyczna
kontrola. Kształt,
uszkodzenia, barwa.

bhp.

Kontrola dokumentów
wystawionych przez
producenta.

Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny środek
transportowy.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
wzrokowa jednolitości i
ciągłości.
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Farba akrylowa do ścian o odporności Przechowywać w
na szorowanie wg PN-EN 13300 - Klasa oryginalny
3, wygląd powłoki – matowa, zawartości opakowaniach w
części stałych [%wag] co najmniej 50,0. miejscach chłodnych i
suchych.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Farba olejna do lamperii, grubość
powłoki po wyschnięciu [µm] 30,
elastyczność powłoki [stopień] 3,
wygląd powłoki połysk.

Kontrola oznaczeń oraz
opisów producenta na
opakowaniu. Kontrola
barwy i jednolitości.

Transport
samochodowy, na
budowie ręczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.
Przechowywać w
Transport
oryginalny
samochodowy, na
opakowaniach w
budowie ręczny z
miejscach chłodnych i zachowaniem
suchych.
zasad bhp.
Przewozić w
oryginalnych
opakowaniach.

Uwaga:
W przypadku propozycji zamiany materiałów przez oferenta na etapie składania
oferty - należy wystąpić do Inwestora o wyrażenie zgody. Propozycja zamiany winna
być zgłoszona w formie pisemnej. Oferent winien załączyć niezbędne dane
techniczne proponowanych materiałów zamiennych oraz powołać się na Polskie
Normy, aktualne Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodności.
Wszystkie oferowane zestawy wyrobów winny legitymować się ważnymi
aprobatami technicznymi i certyfikatami zgodności. Jeżeli oferowany zestaw
wyrobów posiada aprobatę techniczną wydaną ponad 3 lata przed dniem składania
ofert, to oferent winien do oferty załączyć ważne badania okresowe.
Oferent winien zapewnić ważność badań okresowych oferowanego zestawu
wyrobu na dzień odbioru robót.
Każdy

zestaw

wyrobów,

spełniający

postawione

minimalne

wymagania

techniczne (poprzez porównanie wymagań z zapisami zawartymi w aprobacie
technicznej na dany zestaw) nadaje się do zastosowania i deklarowania jego użycia
w trybie zamówienia publicznego.
Wyklucza się możliwość ustalania parametrów charakterystycznych w oparciu o
materiały reklamowe lub inne źródła nie potwierdzone przez stronę trzecią w
dokumencie odniesienia.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy oraz z wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
użytkowania.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowanie warunków
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.
Z uwagi na specyfikę prac wykonawca powinien posiadać:
•

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/,

•

szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania
mas klejących i mas tynkarskich,

•

piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych,

•

pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni
przyklejonych płyt styropianowych,

•

ostrza techniczne do cięcia blachy stalowej,

•

łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych,

•

wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia otworów,

•

sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

•

mieszadła

koszykowe

napędzane

wiertarką

elektryczną

oraz

pojemniki

o pojemności ok. 40 – 60 l do przygotowania masy klejącej,
•

agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i
sprężarką powietrza do nakładania masy tynkarskiej,

•

urządzenia transportu pionowego,

•

rusztowanie stojakowe stałe.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z
harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
dotyczące

przepisów

ruchu

drogowego,

szczególnie

w

odniesieniu

do

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania

dotyczące

wykonania

robót

budowlanych

(sposób

wykończenia, tolerancje wymiarowe, szczegóły technologiczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją

projektową,

wymaganiami

specyfikacji

technicznej,

projektu

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i
projektem technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i
odbioru robót:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi
prowadzonych robót.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Wydawnictwo Arkady.
- Instrukcjami montażu.
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane
zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów
opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić roboty budowlane.

5.1. Roboty rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
materiały i elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót.
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy
uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz nadające się do ponownego
montażu.
Materiały bitumiczne pochodzące z rozbiórek winne zostać przekazane do
utylizacji.

Zasady wykonywania robót
Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie
budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót,
zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich
urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W
celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty
i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych
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przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy,
okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać
w dobrym stanie. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może
być gromadzony na rusztowaniach, schodach itp. Wszystkie przejścia i przejazdy
znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub
wytyczyć drogi. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m
należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych
elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio zabezpieczyć
teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest
zabronione. Zależnie od warunków rozbiórkę prowadzić ręcznie, przy użyciu młotów
pneumatycznych, przez przewracanie ścian.

5.2. Odtworzenie ścian działowych

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskoków, otworów itp. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie
powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w
okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.
Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne
jest moczenie cegły suchej.
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone,
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być
wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.

Spoiny w murach ceglanych
W zwykłych murach ceglanych, jeśli ma szczególnych wymagań, należy
przyjmować grubość normową spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym
grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna — 5 mm.
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokość 5—10 (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych
Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w
liczb równej ca najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym
przewiązaniu spoin.

Nadproża
Do otworów okiennych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane
typu L19.
Minimalna długość oparcia stalowych belek nadprożowych powinna wynosić 15
cm z każdej strony.
.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek

powinien

spełniać

wymagania

obowiązującej

normy,

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. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

Zaprawy budowlane
Zaprawy do podkładu z tynku zwykłego, wykonywanego zgodnie z PN-70/B10100, powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. W zależności od rodzaju
tynku

szlachetnego

powinny

one

dodatkowo

odpowiadać

następującym

wymaganiom:

21

a) zaprawy do podkładu pod tynki cyklinowane i gładzone – cementowo-wapienne,
marek nie niższych niż M2 lub cementowe marek nie niższych niż M4,
b) zaprawy do podkładu pod tynki zmywane – cementowo-wapienne lub cementowe,
marek nie niższych niż M7,

Suche mieszanki tynkarskie
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla
każdego rodzaju tynku powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem
składu i barwy.

Materiały do zapraw szlachetnych przygotowywanych na budowie
Materiały wiążące
Cement – do tynków szlachetnych należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5
odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Cement powinien pochodzić z
jednej wytwórni i z tego samego okresu produkcji. Zaleca się stosować cementy o
jasnych odcieniach. Dopuszcza się stosowanie cementu portlandzkiego białego klasy
32,5 lub cementów kolorowych, przygotowanych na cemencie białym. Cement
portlandzki biały powinien odpowiadać wymaganiom PN-90/B-30010, PN-B30010/A1:1996, PN-B-30010/A2:1997, PN-B-30010/Az3:2002.

Wapno – Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro
(ciasto wapienne) przygotowywane z wapna palonego. Wapno gaszone na mokro
powinno tworzyć jednolitą masę jednobarwną, bez zanieczyszczeń, tłustą i lepką w
dotknięciu. Ciasto wapienne przeznaczone do zaprawy szlachetnej powinno być
dołowane przez co najmniej 6 miesięcy przy gaszeniu ręcznym, a przez 3 miesiące
przy

gaszeniu

mechanicznym.

Mleko

wapienne

powinno

mieć

jednakową

konsystencję dla wszystkich warstw, zarówno do przygotowania zaprawy na podkład,
jak i na warstwy wierzchnie.

Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003.
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom wg PN-B-06710:1996. Kruszywo
kamienne w postaci drobno kruszonej Białej Marianny o uziarnieniu do 5 mm
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powinno być stosowane w ilości odpowiadającej zawartości kruszywa w tynkach
oryginalnych znajdujących się na elewacji.

Dodatki
Dodatki rozjaśniające – o rozjaśniania zapraw zawierających cementy o barwie
szarej może być zastosowana, jako dodatek, mączka kamienna stanowiąca odsiew
przy kruszeniu białych lub bardzo jasnych, zwartych i czystych skał, np. marmurów,
wapieni itp., której stopień zmielenia odpowiada miałkości cementu i która nie
zawiera siarczanów i innych soli łatwo rozpuszczalnych w wodzie ani zanieczyszczeń
organicznych. Dodatek mączki nie powinien przekraczać 15% masy cementu
klasy 32,5.
Dodatki barwiące – jako dodatki barwiące do tynków szlachetnych stosuje się
pigmenty nieorganiczne lub organiczne w ilości nie przekraczającej 5% masy
cementu, z tym zastrzeżeniem, że pigmenty organiczne mogą być stosowane
wyłącznie do tynków wewnętrznych. Pigmenty powinny odpowiadać wymaganiom
norm przedmiotowych, a ponadto powinny:
a) być odporne na działanie wapna i cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.06),
b) nie wpływać ujemnie na czas wiązania cementu (sprawdzenie wg PN-89/C04403.05),
c) być odporne na działanie światła dziennego (sprawdzenie wg PN-EN ISO 78715:1999).
Jako zastępcze, uzupełniające lub samodzielne dodatki barwiące mogą być użyte
mączki kamienne ze skał kolorowych (marmurów, wapieni, serpentynów, tufów itp.)
lub mączki uzyskane ze zmielenia gruzu ceglanego, klinkierowego, terakotowego itp.
materiałów odpadowych. Wymagania – oprócz barwy – jak dla dodatków
rozjaśniających.

Odbiór robót obejmuje
Odbiór robót murowych
Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
producentów,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli
odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót,
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).
Przy odbiorze murów należy sprawdzić na podstawie odbioru częściowego klasę i
gatunek cegły lub innych elementów ściennych oraz klasę zaprawy. Przy odbiorze
końcowym należy sprawdzić:
- zgodność rodzaju konstrukcji murów z dokumentacją techniczną (przez oględziny),
- zgodność kształtu i głównych wymiarów murów z dokumentacją techniczną —
przez oględziny i pomiar taśmą stalową,
- grubość murów — jako średnią z trzech pomiarów,
- równość powierzchni i prostoliniowość — przez pomiar wielkości prześwitu między
łatą
kontrolną długości 2 m a powierzchnią lub krawędzią muru,
- pionowość powierzchni i krawędzi — za pomocą pionu murarskiego,
- poziomość warstw muru — za pomocą poziomnicy i łaty kontrolnej lub niwelatora,
- prawidłowość układu i wiązania elementów ściennych w murze,
- grubość i wypełnienie spoin,
- procentową liczbę cegieł ułamkowych.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły przedstawia tabela:
Dopuszczalne odchyłki dla
murów mm

Lp.

Rodzaje odchyłek

z cegły i pustaków
mury
mury
spoinowa

niespoino

ne

wane

z
drobnowymiar
owych
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1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murów:

3

6

4

na długości 1m

10

2

-

powierzchni i krawędzi:

3

6

3

na wysokości 1m

6

1

6

Odchylenia od pionu

Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni każdej warstwy
muru:

1

2

2

na długości 1m

15

30

30

4
Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni ostatniej

1

2

-

warstwy muru pod stropem

10

2

-

na długości 1m

0

na całej długości budynku .
5

Odchylenia przecinających się
powierzchni muru od kąta
przewidzianego w projekcie

3

6

10

(najczęściej prostego)

-

-

30

na długości 1m
na całej długości ściany

6

Odchylenie wymiarów otworów w
świetle ościeży dla otworów o
wymiarach:

do 100 cm

szero

+6, -3

+6, -3
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±10
powyżej 100 cm

szero

+10, -5

+ 10, -5

Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do
robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są 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.

Stolarka drzwiowa
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich
właściwości

technicznych

przedmiotowych,

zgodnie

sprawdzenie

ich

z

wymaganiami

wymiarów,

kształtu

odpowiednich
gotowego

norm

elementu,

dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie,
którymi są:
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· certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Należy sprawdzić markę wyprawy elewacyjnej przed przystąpieniem do
wykonania obrzutki a następnie dokonać sprawdzenia przyczepności do elewacji.
.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów
oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,
· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów
· sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po
uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

5.3. Wykonanie pionowej izolacji fundamentów

Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.
Prace z zastosowaniem mas bitumicznych np. Nafuflex 2K wykonywać w
temperaturze nie niższej niż+5°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace
wykonywać

z

zachowaniem

ogólnych

zasad

sztuki

budowlanej,

zwracając

szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac
podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne
nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem).
Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu
fundamentowego, podczas wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać
w takim stanie do momentu wyschnięcia powłoki.
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Wymogi stawiane podłożu
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od
gniazd żwirowych, spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i
warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. pozostałości po środkach
antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy
tynkarskie).
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki
uzupełnić materiałami naprawczymi, podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i
nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę
hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie.
Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę), np.

Oxal SPM, można także

stosować inne materiały typu zaprawa PCC lub tradycyjna zaprawa cementowajak
również masa hydroizolacyjna. Promień fasety z zaprawy cementowej powinien
wynosić 4÷6 cm, z masy bitumicznej – ok. 2 cm.
Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie
przekraczała 6%).
Mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne
wyspoinowanie.

Równość i tolerancje wymiarowe
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji uszczelnianej
powierzchni i powinny być każdorazowo podawane przez dokumentację techniczną.
Jeżeli dokumentacja techniczna ich nie podaje, można skorzystać z poniższych
zaleceń
–

Dla konstrukcji betonowych/żelbetowych dopuszczalne odchyłki wymiarów
zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji żelbetowych wg wytycznych:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe
(ITB, 2008) podano w tabeli:

Tabela: Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji
żelbetowych wg wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
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budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje
betonowe i żelbetowe” (ITB, 2008)
Odchylenie

Dopuszczalna odchyłka
w mm

Płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia
od projektowanego pochylenia:
•

na wysokości 1m

•

na całą wysokość konstrukcji

5

w ścianach wzniesionych w
deskowaniu

nieruchomym

oraz słupów podtrzymujących

15

stropy monolityczne
Płaszczyzn poziomych od poziomu
•

•

na

1m

płaszczyzny

w

dowolnym kierunku

5

na cała płaszczyznę

15

Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu
łatą

o

długości

2m,

z

wyjątkiem

powierzchni podporowych
•

powierzchni

±4

bocznych

i

±8

spodnich
•

powierzchni górnych

Długości i rozpiętości elementów

± 20

Wymiarów przekroju poprzecznego

±8

Rzędnych

±5

powierzchni

dla

innych

elementów

–

geometria posadzki powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe i
równość powierzchni powinny mieścić się w zakładanej tolerancji – wg
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Część B:
Roboty wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, (ITB, 2004)
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odchylenie mierzone 2- metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ±
3 mm, a odchylenia od płaszczyzny poziomej (lub spadku) nie powinny być
większe niż ± 2mm/m oraz nie powinny być większe niż 5mm na całej długości
lub szerokości podłoża
–

Wg

„Warunków

technicznych

wykonania

i

odbioru

robót

część

C:

Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów” (ITB,2004)
prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5
mm.
–

Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczeń mokrych (ITB, 2005) prześwit między podłożem a łatą o długości
2 m nie może być większy niż 5 mm.

–

Jeżeli hydroizolacja wykonywana jest na tynku III kategorii, to Wg „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki (ITB, Warszawa 2003) obowiązujące są
następujące tolerancje wymiarowe:

Odchylenia

Odchylenia powierzchni i krawędzi od

Odchylenie

powierzchni tynku

kierunku

przecinających się

od płaszczyzny i
odchylenie
krawędzi od linii

płaszczyzn od kąta
pionowego

poziomego

przewidzianego w
dokumentacji

prostej
Nie większe niż 2
mm na 1m i
Nie większe niż
3mm i w liczbie nie
większej niż3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2m

ogółem nie więcej
niż 4 mm na
powierzchniach do
3,5 m wysokości
oraz nie większe
niż 6 mm na 1m i
ogółem nie więcej
niż 4mm na

Nie większe niż 3
mm na1m i ogółem
nie więcej niż 6
mm na całej
powierzchni
ograniczonej

Nie większe niż 3
mm na 1 m

przegrodami
pionowymi (ściany,
belki, itp.)

30

powierzchniach
wyższych niż 3,5 m

Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie,
mycie, odkurzanie) jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie
wodą pod ciśnieniem, itp.).
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki
uzupełnić materiałami naprawczymi, podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i
nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę
hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie.
Przed rozpoczęciem nakładania mas bitumicznych np. Nafuflex podłoże należy
zagruntować.

Przygotowanie masy hydroizolacyjnej
Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty
płynny i proszkowy
niskoobrotowej

z

należy mieszać

nałożonym

za

mieszadłem,

pomocą
aż

do

wiertarki

lub

powstania

mieszarki

jednorodnej,

homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy
przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki.

Wykonywanie hydroizolacji
Drobne nierówności/ubytki o głębokości nie przekraczającej 5mm, jeżeli nie są
naprawiane zaprawami cementowymi mogą być wypełnione/naprawione masą
hydroizolacyjną nakładaną w osobnym przejściu (tzw. szpachlowanie drapane).
Grubość tej warstwy nie wlicza się do grubości powłoki wodochronnej.
Masę bitumiczną nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za pomocą kielni i
pacy, równomierną warstwą, w jednym przejściu, jeżeli wykonywana jest izolacja
przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca się nakładanie w
dwóch przejściach (pierwsza warstwa powinna mieć ok. 2mm grubości.). Jeżeli w
środek warstwy wtapiana jest wkładka zbrojąca, nakładanie należy wykonać w dwóch
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przejściach. Oczka siatki nie mogą być widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga
warstwa nakładana jest po wyschnięciu pierwszej.

Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną np. Nafuflex DB B, wtopioną na
krawędziach w materiał hydroizolacyjny. Na obrzeża szczelin należy nałożyć warstwę
masy bitumicznej np. Nafuflex 2K o grubości min. 3 mm, po czym w świeżą masę
wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej warstwy masy
hydroizolacyjnej (grubość min. 3mm) pierwsza warstwa musi być związana (sucha).
Taśmy powinny być ułożone w literę Ω. Łączenie taśm poprzez zgrzewanie gorącym
powietrzem.
Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wodą zaleca się
stosować kołnierze zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia
wodą pod ciśnieniem.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu
Zabezpieczeni hydroizolacji w ostaci styropianu ekstrudowanego gr. 5cm oraz
folii kubełkowej, a także zasypki piaskowej, stabilizowanej cementem – szerokości
40cm.
Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji
wykonanej przy pomocy masy bitumicznej. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o
ostrych krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z izolacją.

5.4. Odtworzenie nawierzchni okalającej ściany budynku:

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy z istniejącej kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
3. ułożenie istniejącej kostki betonowej,
4. wypełnienie szczelin,
5. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
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Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 20 cm. Dopuszczalne
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
a) współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
b) wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14
MPa.
Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać
układanie nawierzchni o około 5 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
−

przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

−

wykonanie podbudowy,

−

wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża,

−

wykonanie nawierzchni.

Warunki przystąpienia do robót:
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura
otoczenia jest nie niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +
100C
dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).
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5.5. Roboty malarskie
Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących
zasad:
- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy
nie ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów
opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji,
- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych)
należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy
gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym,
- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki
(np. w farbach olejnych, olejno – żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach
chemoutwardzalnych) stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych
oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia
papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,
- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki
chromu, ołowiu, fluatów.

Przygotowanie powierzchni
Oczyścić mechanicznie wszystkie stalowe elementy, a następnie je odtłuścić.
Przed nałożeniem powłok malarskich elementy należy osuszyć.

Termin robót
Roboty malarskie wewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków
i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni zaprawianej). Malowanie
konstrukcji stalowych – po całkowitym zamocowaniu i oczyszczeniu.

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern;
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- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań
i rozwarstwień,
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonywać aparatami wskaźnikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo – wagową lub papierkami
wskaźnikowymi Hydrotest.

Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie:
- jakości materiałów malarskich,
- wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
- jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie
malowania i schnięcia powłok.

Warunki przystąpienia do robót
Temperatura
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze większej lub równej niż +5°C. W
ciągu doby nie może nastąpić spadek poniżej 0°C.
Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12°C do +18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej
+5°C, lecz by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C.

Wykonanie powłok malarskich
Zalecenia ogólne
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji
handlowej.
Konsystencja farb do malowania natryskowego – rzadsza niż do malowania
ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno
się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w
przypadku farb wodnych – wodą, w przypadku pozostałych farb – rozpuszczalnikami
handlowymi w ilości 3–5% w stosunku do farby.
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonywać tak, aby kierunek
pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do
podłogi – przy malowaniu ścian.
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Malowanie farbami olejnymi
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub
pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia
się do żądanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno
dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych mas pigmentowych. Malowanie na
podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntem pokostowym.
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z
farb do gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa
wierzchnia

–

z

farb

nawierzchniowych;

przy

malowaniu

doborowym

(tj.

trójwarstwowym) – na warstwę z farby nawierzchniowej należy nałożyć warstwę
emalii.
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe.
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
- każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością
spoiwa, tj. przechodzi się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba podkładowa,
nawierzchniowa, emalia),
- każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych,
Przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne
pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy
nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla – zgodny z przebiegiem
słojów drewna.

Roboty malarskie – odbiór
Powłoki olejne
Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń,
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.

Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarskich
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w
temperaturze większej bądź równej +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%):
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic
syntetycznych – nie wcześniej niż po 14 dniach.
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Badania obejmują sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego,
- zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,
- odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.

5.6. Roboty betonowe
Składniki mieszanki betonowej:
Cement – wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w
normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego (bez dodatków) klasy:
– dla betonu klasy C20/25, C25/35 – klasa cementu 32,5 NA,
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez
producenta cementu i jego zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji
Technicznej na podstawie:
•

dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg PN-B-04320,

•

dokumentów przewozowych,

•

oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia,

•

oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą
opisami dodatkowych badań laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN196-1),

•

wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta
obiektu, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór Budowlany i inne
upoważnione organa wątpliwości co do jakości cementu.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania kontroli obejmującej:
•

oznaczenia czasu wiązania wg PN-EN-196-3,

•

oznaczenie zmiany objętości w PN-EN-196-3,
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•

oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6.

Kruszywo
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii
kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może
nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

Woda do celów budowlanych
Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę
z rzek, jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym
wymaganiom zgodnie z PN-B- 32250
Woda z wodociągów (woda zdatna do picia) nie wymaga badań. Woda z
innego źródła lub woda wodociągowa w przypadku wątpliwości co do jej jakości musi
być zbadana wg PN-B-32250.

Beton
W obiekcie projektuje się wykonanie elementów z betonu klasy

C20/25,

C25/35 zgodnie z dokumentacją projektową. Beton do konstrukcji obiektów
kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki
w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
Inne materiały.
Materiały na deskowania
- deski 3,2 x 16 x 150 cm,
- bale drewniane 16 x 16 cm

Wykonanie robót
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego
przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
– zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez
Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających
betonowanie, a w szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z projektem,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy
roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie
Betonowanie

można

rozpocząć

po

odbiorze

urządzeń

formujących

(deskowania), rusztowań oraz zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie
powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci brudu,
płatów rdzy. Powierzchnie poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone
środkami uniemożliwiającymi przywarcie betonu do powierzchni urządzeń. Przebieg
układania mieszanki betonowej winien być rejestrowany w dzienniku robót z
podaniem:
•

daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów
budowli,

•

wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich
konsystencje,

•

daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a
następnie wyniki i terminy badań,

•

temperaturę

zewnętrzną

powietrza

i

inne

dane

dotyczące

warunków

atmosferycznych.

Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy
temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3
razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania
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normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Naprawa pęknięć ścian żelbetowych

Wszelkie rysy wilgotne i przewodzące wodę należy uszczelnić oraz zablokować
możliwość wystąpienia korozji prętów zbrojeniowych jak i uszkodzenia instalacji
wewnątrz obiektu. Zaleca się wykonać iniekcję ciśnieniową odpowiednim materiałem
iniekcyjnym tak aby wypełnić elastycznie rysę na całej grubości elementu w minimum
90%. Naprawa dotyczy całej widocznej rysy lub pęknięcia.
Etapy technologiczne wykonania prac naprawczych:
1. Oczyszczenie powierzchni wzdłuż rysy szlifierką czołową z odsysaniem
powietrza. Oczyszczenie powinno być wykonane do min. 10 cm po obu
stronach krawędzi rysy.
2. Wykonanie bruzdy 1x1,5 cm wzdłuż rysy w kształcie „litery V” na całej długości
rysy.
3. Nawiercenie otworów iniekcyjnych w odległości min 12 cm od krawędzi rysy
pod kątem 45 stopni w kierunku rysy tak, aby przeciąć rysę w środku grubości
elementu konstrukcyjnego. Rozstaw otworów, co 12-15 cm po obu stronach
rysy. Średnica otworów ø10÷14.
4. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym lub przepłukanie
wodą.
5. Wypełnienie bruzdy na rysie (zamknięcie rysy) szybkosprawnym mineralnym
materiałem zamykającym np. Ombran W.
6. Osadzenie metalowych pakerów iniekcyjnych w otworach.
7. Wykonanie iniekcji wypełniającej uszczelniającej rysy materiałem na bazie
żywicy poliuretanowej np. MC-Injekt 2300 top. Materiał żywiczny podawany jest
przez urządzenie pompujące typu 2K – pompa iniekcyjna dwukomponentowa.
Iniekcję należy prowadzić przy minimalnym możliwym ciśnieniu roboczym, bez
pośpiechu tak aby materiał jak najlepiej penetrował strukturę przegrody. Należy
też uważać na możliwość uszkodzenia konstrukcji. Maksymalne ciśnienie
iniekcji to:
Pmax = R x 10/3 (R – wytrzymałość betonu na ściskanie)
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Iniekcje prowadzi się od dolnego pakera w górę do momentu gdy pompa
przestaje wtłaczać iniekt przy zadanym ciśnieniu.
8. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów.
9. Zamknięcie otworów po iniekcji materiałem mineralnym zamykającym np.
Ombran R.

S=12,5cm

S

S

45°

g=40cm

Schemat rozmieszczenia pakerów (widok i przekrój)

UWAGA: Jeżeli po dokładnym oczyszczeniu okaże się, że dana rysa jest związana
z przebiegiem pręta zbrojeniowego i sięga tylko na grubość otuliny tego pręta nie
należy wykonywać iniekcji lecz rozkuć w literę V otulinę aż na głębokość
umiejscowienia zbrojenia. Taką rysę należy naprawić poprzez reprofilację zaprawą
naprawczą.

Wymagania podstawowe dla kompozycji iniekcyjnej:

42

Kompozycja na bazie żywicy poliuretanowej, przeznaczona do uszczelniania
rys w betonie metodą iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W (1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego > 0,50 N/mm2
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas
Pęcznienie przy kontakcie z wodą < 1,05
Scenariusz zastosowania REACH – stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą dwukomponentową z mieszaniem składników
bezpośrednio w pistolecie iniekcyjnym przed wprowadzeniem materiału w rysę
w celu zachowania stałości cech materiału w trakcie całego procesu iniekcji.

Kontrola wykonania:
Należy sprawdzić brak wilgoci lub wody w miejscu wykonywania iniekcji.
Sprawdzić usunięcie pakerów, oczyszczenie i naprawę powierzchni po
wykonaniu prac.
W wypadkach wątpliwych można wykonać kontrolne odwierty rdzeniowe.

5.8. Wykonanie przepony poziomej w ścianach żelbetowych

W celu zapewnienia ciągłości izolacji jeżeli nie można jej wykonać w sposób
tradycyjny należy zastosować technologię iniekcji. Wykonana przepona pozioma
stanowi izolację i uniemożliwia podciąganie kapilarne wilgoci oraz wnikanie wody do
konstrukcji. Materiał iniekcyjny o niskiej lepkości wprowadzany jest punktowo
poprzez pakery iniekcyjne do wnętrza struktury przegrody. Czas żelowania należy
dobrać zależnie do sytuacji na budowie tak aby wypełnić strukturę przegrody na całej
jego szerokości.
Pakery należy umieścić w dwóch rzędach odległych od siebie o 20 cm z
wzajemnym przesunięciem. Otwory nawierca się pod kątem 450 na 2/3 grubości
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przegrody. Rozstaw pakerów powinien być co 20 cm co zapewnia kontrolę nad
wprowadzanym materiałem.

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji

Cechy materiału uszczelniającego dla przegrody betonowej:
o

Specjalny hydrożel akrylowy przeznaczony do iniekcji uszczelniającej
i wzmacniającej konstrukcję murową.

o

Niska lepkość, dzięki której w sposób bezpieczny bez wprowadzania dużego
ciśnienia iniekcji materiał dobrze penetruje strukturę uszczelnianej przegrody.

o

Dodatkową cechą tego hydrożelu jest wytrzymałość na ściskanie na poziomie
wytrzymałości zaprawy tworzącej spoiny w murze.

Wymagania podstawowe dla materiału uszczelniającego dla przegrody
żelbetowej:
Typ materiału: kompozycja żywicy hydrostrukturalnej na bazie akrylu o
regulowanym czasie żelowania.
Lepkość ≤ 6 mPas w temperaturze 23 °C.
Możliwość regulacji czasu wiązania od 25 do 100 s.
Oczekiwane scenariusze ekspozycji REACh: stały kontakt z wodą, czasowa
inhalacja, obróbka.
Spełnia wymogi UBA dla systemów naprawczych mających kontakt z wodą
pitną.
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Przebieg prac:
1. Oczyszczenie naprawianej strefy.
2. Pakery należy umieścić w dwóch rzędach odległych o 20 cm z wzajemnym
przesunięciem. Otwory nawierca się pod kątem 450 na 2/3 grubości przegrody.
Rozstaw pakerów co 20 cm, co zapewnia kontrolę nad wprowadzanym
materiałem.
3. Osadzenie pakerów iniekcyjnych 10 sztuk / mb.
4. W przypadku zniszczonych i bardzo nieszczelnych spoin należy je doszczelnić
mineralną zaprawą uszczelniającą szybkosprawną (np. Ombran W)
5. Iniekcja żywicy hydrostrukturalnej (np. MC-Injekt GL95) poprzez pakery.
Iniekcja prowadzona jest przez bieżący paker, aż do momentu ukazania się
materiału w następnym pakerze lub zatamowania dalszego przepływu
(gwałtowny wzrost ciśnienia i zatrzymanie pompy tłokowej).
6. Usunięcie warstwy zamykającej rysę i pakerów.

Narzędzia:
Pompa dwukomponentowa (np. MC-I 200)
Paker iniekcyjny rozporowy

Kontrola wykonania:
Należy

ocenić

wzrokowo

czy

wszystkie

naprawy

zostały

wykonane

prawidłowo, brak wilgoci, wycieków, usunięcie ewentualnych nacieków żywicy
i śladów po pakerach.
Wykonać otwór kontrolny
Należy skontrolować dokumentację prac iniekcyjnych.

5.9. Uszczelnienie styku posadzki piwnicznej ze ścianą piwniczną
Z uwagi na możliwość wytworzenia się ciśnienia hydrostatycznego styk ściany
fundamentowej z nowo wykonana płytą może być bardzo wrażliwym miejscem które
wymaga specjalnego doszczelnienia.
Na ścianie fundamentowej przed wykonaniem płyty należy zamocować systemowe
węże iniekcyjne w odcinkach ok. 5 m. Końcówki należy wyprowadzić powyżej
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projektowanego poziomu posadzki. Węże montuje się na zakład tak żeby uzyskać
ciągłość uszczelnienia. Po wykonaniu płyty posadzki (po min 14 dniach) węże należy
zainiekować odpowiednim materiałem uszczelniającym

Materiał:
Żywica poliuretanowa np. MC-Injekt 2300 top przeznaczona jest do wykonywania
iniekcji uszczelniającej rysy i pęknięcia w betonie oraz w murze budowli w
budownictwie

inżynieryjnym.

Żywica

jest

kompozycją

dwuskładnikową

nie

zawierającą rozpuszczalników o obniżonej lepkości, dostarczaną w parach
pojemników o wymaganym stosunku ilościowym.

Wymagania dla materiału (uszczelnienie węży iniekcyjnch):
Kompozycja na bazie żywicy poliuretanowej, przeznaczona do uszczelniania
rys w betonie metodą iniekcji ciśnieniowej.
Klasyfikacja wg EN 1504-5: U (D1) W (1) (1/2/3/4) (6/35).
Przyczepność do podłoża betonowego > 0,50 N/mm2
Zdolność do wydłużenia w rysie > 10%
Wydłużenie względne > 90%
Lepkość < 60 mPas w temperaturze 20 °C
Pęcznienie przy kontakcie z wodą < 1,05
Scenariusz zastosowania REACH – stały kontakt z wodą.
Znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracja zgodności oraz certyfikat
zakładowej kontroli produkcji.
Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.
Aplikacja wyłącznie pompą dwukomponentową z mieszaniem składników
bezpośrednio w pistolecie iniekcyjnym przed wprowadzeniem materiału w rysę
w celu zachowania stałości cech materiału w trakcie całego procesu iniekcji.
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Kontrola wykonania:
Należy

ocenić

wzrokowo

czy

wszystkie

naprawy

zostały

wykonane

prawidłowo, brak wilgoci, wycieków, usunięcie ewentualnych nacieków żywicy.
Należy skontrolować dokumentację prac iniekcyjnych.

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych
Kontrola powinna być prowadzona na bieżąco przez w Kierownika Budowy. W
odbiorze

robót

winien

uczestniczyć

Inspektor

Nadzoru

lub

upoważniony

przedstawiciel Inwestora. Podstawą odbioru powinna być niniejsza specyfikacja,
Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych i montażowych (wydawnictwo Arkady)”, karty techniczne, instrukcje
producentów materiałów. Za prace poprawnie wykonane uważa się prace wykonane
powołanymi powyżej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Kontrola robót zanikających powinna być prowadzona przed ich zakryciem.
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przysługuje prawo nakazania rozbiórki lub
odkrywki w celu sprawdzenia poprawności wykonania elementu oraz robót
budowlanych.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Kierownik Budowy jest zobowiązany do wykonywania na bieżąco obmiarów
wykonanych robót. Dziennik obmiarów podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót określa zakres faktycznie wykonanych robót pod warunkiem, że

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilość podaje się w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład
umowy.
Jeżeli

umowa

nie

stanowi

inaczej

wykonawca

powiadamia

pisemnie

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są
wpisywane

do

inwestorskiego.

księgi

obmiaru

Jakikolwiek

i

zatwierdzane

błąd

lub

przez

inspektora

przeoczenie

nadzoru

(opuszczenie)

w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych
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specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.
Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w
m3, jako pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo,
będą wyrażane w tonach lub kilogramach.

7.2.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania

obmiarów robót i dostarczane przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwo legalizacji. Muszą one
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach

określonych w umowie.
Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem
robót,
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się
bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określa umowa.
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