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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Remont UP Tuchowicz, Tuchowicz 66B, 21-421 Tuchowicz.
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych związanych z remontem budynku urzędu, nawierzchni chodników i ogrodzenia nieruchomości w
miejscowości Tuchowicz, w zakresie robót budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i
stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący w szczególności
wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót.
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
zadania dotyczącego „Remont Urzędu Pocztowego Tuchowicz, 21-421 Tuchowicz, Tuchowicz 66B”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z kosztorysem
ofertowym, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.
1.5.1
Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaże Wykonawcy plac budowy
wraz z dokumentacją formalno – prawną.
Wykonawca w terminie określonym w umowie przekaże Zamawiającemu harmonogram robót remontowych
obejmujący cały zakres zadania.
1.5.2
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie
może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis
wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone
materiały muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny
być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału. Cechy materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli
przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze
specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość robót, to takie materiały i roboty nie mogą
być zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie
rozebrane i zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy.
1.5.3
Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania realizacji zadania aż do
zakończenia odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające w tym: oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozór mienia i inne
środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczeń i dozorowania placu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy.
1.5.4
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. Powinien podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony
środowiska przez cały czas trwania robót, w tym między innymi:
składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska,
Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku),
które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska, wszystkie materiały muszą być
stosowane zgodnie z zaleceniami producentów,
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Wykonawca odpowiada całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na placu
budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi robotami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać
przepisów miejscowych władz,
W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno
na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów
wraz ze śmieciami, odpadami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na
wysypisko śmieci.
Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi przepisami ochrony
środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogą być zanieczyszczone w
czasie realizacji robót.
1.5.5
Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach socjalno – administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót lub też przez pracowników Wykonawcy.
1.5.6
Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego
oddziaływania materiału na środowisko.
1.5.7
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów bhp, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za
przedmiot umowy.
1.5.8
Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas aż do
momentu odbioru ostatecznego.
1.5.9
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania.
1.5.10 Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich
akceptacji przez Zamawiającego.
-

1.6Określenia podstawowe.
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami
obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbiorów robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty.
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Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z kosztorysem
ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z zakresem podanym w
dokumentacji, przedmiarze i niniejszej ST.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco
produkowanym oraz powinny mieć:
oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
albo
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych i wbudowanych materiałów.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z warunkami podanymi w ST
i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy w ST nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo
podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zmiany na inne niż określono w projekcie, należy
każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Zamawiającym.
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed wbudowaniem podlegać kontroli.
Materiały niespełniające wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji
zamierzonego zadania.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego.
2.3.
Materiały do wykonania robót.
2.3.1. Ogólnobudowlane.
Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, według zasad niniejszej
specyfikacji, są:
cement portlandzki zwykły35 spełniajacy wymagania norm – PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-7:1997,
PN-EN 197-1:2002, PN-EN 413-2:1999
beton towarowy zgodny z PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność.
kuszywo do betonu zgodnie z PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
kruszywa do zapraw zgodnie z PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
Kruszywo łamane kamienne niesortowane o frakcji 0-31,5 mm produkowany zgodnie z normą PN-EN
13383-1:2003 : podbudowa nawierzchni utwardzonych
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Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S10042. Zbrojenie czapek kominowych.
Bloczki z betonu komórkowego zgodnie z normą PN-EN 771-4:2004. Wymagania dotyczące
elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego
woda zgodnie z PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
Powłoka gruntująca wg. PN-C-81906:2003, „Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania”
emulsja zmniejszająca i wyrównująca chłonność podłoża, zwiększająca przyczepność do podłoża.
Używana jest do przygotowania podłoża przed ułożeniem okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych
oraz malowaniem zewnętrznym i wewnętrznym
Folia wysokoparoprzepuszczalna, ze zbrojonego PE-LD, o min. parametrach paroprzepuszczalności
– min. 2000g/m2/24 h oraz współczynniku Sd - 0,08 odpowiadającaPN-EN 13859-1:2010 Elastyczne
wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe
pod nieciągłe pokrycia dachowe.
Papa termozgrzewalna-produkowana wg.PN-EN13707:2006 i PN-EN13707:2006/A1:2007.
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych -- Definicje i
właściwości.
Impregnat przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem
ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów – technicznych szkodników drewna zgodny z PNC-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.
Płytki ceramiczne–powinny odpowiadać PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne – Definicje,
klasyfikacja, właściwości i znakowanie. Wykonanie okładziny posadzki i cokolika sali operacyjnej oraz
wiatrołapu, należy stosować płytki gresowe, mrozoodporne, o nawierzchni naturalnej, o nasiąkliwości
poniżej 0,5 %. Format płytek kwadratowy –30x30 cm. Posadzka do zastosowań komercyjnych min 5
(pn-en iso 10545 - 7),antypoślizgowość min.R9. Płytki gresowe Nowa Gala SG - ciemny szary.
Klej do płyt i płytek – stosować wg PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – Wymagania, ocena
zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. Stosować zaprawę klejową normalnie wiążący o zmniejszonym
spływie i wydłużonym czasie otwartym- typ C1TE, na zewnątrz, na podłogi, o przyczepności do
podłoża i płytek nie mniejszej niż 0,5 MPa.
Zaprawa fugowa - stosować wg PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania,
ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o
podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. Parametry zaprawy do
spoinowania: klasa CG2 WA, skurcz ≤ 2 mm/m, odporność na ścieranie ≤ 1000 mm3, absorpcja
wody - po 30 min ≤ 2g po 240 min ≤ 5g.
silikony wg PN-EN ISO 11600:2004. Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania-Klasyfikacja i
wymagania dotyczące kitów.
prefabrykaty z betonu zgodnie z PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych.
krawężniki uliczne zgodnie z BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.
kruszywa mineralne zgodnie z PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
kruszywa mineralne zgodnie z PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
gwoździe – PN-EN 1023-1:2002(U)
deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm i 15x20x100 cm zgodnie z PN-EN 1340:2004
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
obrzeże trawnikowe 75-100x30x8 cm i 75-100x20x6 szare, z betonu wibroprasowanego zgodnie z
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm i 6 cm ( typ Holland; na schody Holland bez
fazowania) szara wg PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody
badań.
Palisada o wym. 12x18x[wys. 60 cm;80cm] wg. Polska Norma PN-EN 13198:2005-,,Prefabrykaty z
betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów”
wycieraczka do obuwia, kompletna, o wym. 600x400x100 mm, korpus z tworzywa sztucznego z
otworem do odprowadzenia wody i pokrywą ze stali ocynkowanej np.Biel-Bet KL A 15
rura z PVC kanalizacyjna, kielichowa fi 50 mm
6
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tynk mozajkowy, na bazie naturalnego kruszywa marmurowego, o gr. ziaren 0,8-1,2 mm, w kolorze
szarym np. prod. Ceresit CT 77 lub Gramaplast firmy FaGra lub równoważne
kratki wentylacyjne stalowe 14X14 cm w kolorze brązowym stosowane na zewnątrz-kominy.
skrzydła drzwiowe, ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF z wypełnieniem warstwą
stabilizującą o strukturze „plastra miodu” w kolorze białym pełne, np. Pol-Skone Classic lub Porta
Classic lub równoważne,
okna pvc z profila min. 5 komorowego, białe, pakiet szybowy min.U=1,0 W/m2K, wg. zestawienia
stolarki
Blacha panelowa na rąbek stojący, w kolorze szaro aluminiowym, powłoka poliester mat. Panel
wykonany z dwoma przetłoczeniami w kształcie mikrotrapezu . Panel z ukrytym mocowaniem o
efektywnej szerokości krycia 510 mm. Grubość blachy 0,5 mm. Wymagania CE wg PN-EN
14782:2008. Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i
wewnętrznych - Charakterystyka wyrobu i wymagania.
rynny i rury spustowe z blachy identycznej jak blacha pokrycia, o gr. 0,6 mm zgodnie znormą PN-EN
612:2006. Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej
strony i rury spustowe łączone na zakład
uchwyty do rynien wg.normy PN-EN 1462: 2006. Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i
badania.
elementy przeciwśniegowe, ławy kominarskie, elementy wentylacyjne: systemowe, w kolorze
identycznym jak blacha pokrycia
gąsiory, obróbki podgąsiorowe, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pozostałe obróbki blacharskie z
blachy jak blacha pokrycia, o gr. 0,5 mm, w identycznym kolorze jak blacha pokrycia
rynny i rury spustowe z blachy identycznej jak blacha pokrycia, o gr. 0,5 mm
elementy przeciwśniegowe, ławy kominiarskie, elementy wentylacyjne - systemowe, w kolorze
identycznym jak blacha pokrycia
podpitka okapu z blachy trapezowej T-7 z perforacją w kolorze blachy pokrycia dachu

Materiały wymagające certyfikatów wykonawców lub atestu producenta :
farby, grunty, lakiery i powłoki użyte do wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
przeciwrdzewna do gruntowania PN-C-81910: 2002; rodzaj I A Przeznaczenie do pierwszego malowania
powierzchni stalowych i żeliwnych pod emalie chlorokauczukowe
emalia chlorokauczukowa wg PN-C-81608: 1998; rodzaj I, przeznaczona do malowania powierzchni
urządzeń i konstrukcji metalowych lub żeliwnych,
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych
3.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU i MASZYN
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny
z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.1.2.
Sprzęt użyty do wykonania robót.
Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu
takiego jak narzędzia podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla
poszczególnych robót:
mieszarka do zapraw
wiertarka
wkrętarka
kotwiarka
ubijak spalinowy
przecinarka do el. betonowych
wyciąg,
środek transportowy (samochód skrzyniowy 5 t),
spawarka
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4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie
na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych, dojazdach do budowy oraz na terenie budowy, tj. Urzędu Pocztowego Tuchowicz.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej.
Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją producenta. W
przypadku konieczności wykonywania robót w innych warunkach urządzenia należy zabezpieczyć przed
niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi.
Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe – posiadają uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami
Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia bhp.
Pracownicy wykonujący prace budowlane muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone
świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz aktualne
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp i aktualne zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę.
Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być
przeprowadzone w taki sposób aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umowy
nie zakłócać więcej niż to konieczne warunków pracy stacji obsługi samochodów.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcą na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia i wyznaczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich prawidłowość.
5.1.1 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją Specyfikacji Technicznej
oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony
do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie
spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny
być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2 Roboty rozbiórkowe.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren robót ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami
BHP, zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie, które może uniemożliwić prawidłowe wykonanie prac.
Zakres robót obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem,
demontaż ołacenia połaci dachowej, skucie tynków kominów i części ścian elewacji, rozbiórkę schodów
zewnętrznych i części opaski betonowej, obróbek blacharskich, pokrycia dachu, kratek wentylacyjnych, krat
okiennych i drzwiowych, rozbiórkę krawężników i obrzeży trawnikowych, rozebranie nawierzchni z betonu
wraz z podbudową, rozbiórkę części ścian wewnętrznych, wykładzin posadzek wewnętrznych, demontaż
stolarki okiennej i części stolarki drzwiowej.
Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy oczyścić teren prowadzenia robot z odpadów budowlanych.
5.3 Roboty ziemne.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych w gruntach I - IV kategorii podczas robót budowlanych związanych z remontem budynku UP
Tuchowicz.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
robót remontowych związanych z remontem budynku UP Tuchowicz -wykonanie wykopów w
gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcją części gruntów do dalszego wykorzystania,
-zasypywanie i zagęszczenie wykopów,
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-załadunek i wywóz nadwyżki gruntu.
Ilości robót podano w Przedmiarach Robót
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów,
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót
ziemnych wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę
robót ziemnych.
W obrębie budynków, przy istniejących sieciach instalacyjnych roboty należy prowadzić ręcznie.
Jeżeli grunt pochodzący z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania,
lub jego wykorzystanie jest niemożliwe, należy wywieźć go środkami transportu poza teren budowy.
Miejsce składowania urobku musi być zaakceptowane przez Inwestora.
Wymagania dotyczące zagęszczenia.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach ]
zerowych robót ziemnych
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
autostrad
innych dróg
korpusu
i dróg
ruch ciężki
ruch mniejszy
ekspresowych
i bardzo ciężki
od ciężkiego
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych
1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości sI, podanych w
tablicy 1. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w
celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
5.4 Roboty nawierzchni placu.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wraz z wykonaniem nawierzchni
chodników i placu oraz wjazdu przy remoncie UP Tuchowicz.
Zakres robót obejmuje:
 rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi
 ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego
 wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki
 wykonanie koryta pod nawierzchnię
 ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
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wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z bet. B15
montaż krawężników betonowych o wym. 15x30 i 15x20 cm na ławie betonowej z oporem
montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm w na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50
mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot
związanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego pod wykonanie
nawierzchni placu i chodników.
Wykonawca będzie wykonywał roboty przy pomocy następującego sprzętu: koparek z czerpakami
profilowymi do wykonania wąskich koryt, małych walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w rzędach równoległych do osi drogi lub inny sposób
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików powinno umożliwiać naciągnięcie
sznurów lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. Rodzaj sprzętu, jego moc
należy dostosować do rodzaju gruntu w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto
można wykonać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn lub przy robotach o
małym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkład w miejsce wskazane inspektora.
Profilowanie i zagęszczanie podłoża.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń. Następnie należy
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych
podłoża. Rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane. Jeżeli
powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania, wykonawca powinien spulchnić podłoże i dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych, zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonego w tablicy 1.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenia podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zageszczenia podanego w tablicy 1. Wskaźnik należy określać
zgodnie z BN-77/8931-12 [5]
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża. ( L)

Strefa korpusu

Minimalna wartość I
Ruch ciężki i bardzo Ruch
mniejszy
ciężki
ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm

1.00

1.00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni
1.00
podłoża

0.97

od

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolę należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny
moduł odkształcenia podłoża wg BN –64/8931-02 [3]. Stosunek w/w modułów tj. wtórnego do pierwotnego
nie powinien przekraczać 2.2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do + 10%.
Podbudowa z kruszyw .
Przygotowanie podłoża. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy
powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach
równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików
lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niż co 10 m.
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Wytwarzanie mieszanki kruszywa. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o
jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą inspektora, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca
wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub
kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych
i bez domieszek gliny.
Nawierzchnia chodników i placu.
Ustawienie krawężników i wykonanie ławy betonowej.
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm , gatunku I, wykonane z betonu wibroprasowanego klasy
B30. Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340.
Do wykonania ławy pod krawężnik należy stosować– beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
Dla układania krawężników na podsypce piaskowej należy stosować piasek naturalny wg PN-B-11113
odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3.
Przed przystąpieniem do robót należy na podstawie wskazań inspektora ustalić lokalizację robót,
ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, usunąć
przeszkody, np. elementy dróg, ogrodzeń itd., ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, określić
kolejność, sposób i termin wykonania robót.
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Ławę betonową z oporem wykonuje się
w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku o grubości 3 do 5 cm po
zagęszczeniu. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym
.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowopiaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
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Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi± 1 cm na
każde 100 m ustawionego krawężnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać
1 cm, dokładność wypełnienia spoin bada się
co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Ustawienie obrzeży trawnikowych i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100cm, gatunku I, wykonane z betonu wibroprasowanego klasy B30.
Tolerancja przy odbiorze robót:
 odchylenie linii obrzeży w planie – max. odchylenie może wynieść ±1cm (na każde 100m), odchylenie
niwelety – max. ±1cm (na każde 100m)
 równość górnej powierzchni obrzeży – tolerancja prześwitu pod łatą 3 – metrową do 1cm (na każde
100m)
 dokładność spoinowania – wymagane wypełnienie całkowite (sprawdzenie co 10m)
Nawierzchnię z kostki betonowej o wysokości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej należy wykonać
poprzez:

rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem
 wyrównanie ułożonej warstwy podsypki szablonem
 ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z zagęszczeniem zagęszczarką nawierzchni po jej ułożeniu
 sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni
 wypełnienie spoin piaskiem
Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej z betonu wibroprasowanego klasy B30,
odpowiadającej wymaganiom normy PN-EN 1338:2005 (Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody
badań) oraz posiadającej aktualne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie drogowym.
Kształt kostki –holland.
Podsypka cementowo-piaskowa powinna być wykonana z piasku zmieszanego z cementem w stosunku
100kg cementu na 1m3 piasku. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4cm. Kostkę należy
ułożyć w taki sposób, aby szerokość szczelin pomiędzy kostkami wynosiła 2-3mm, a następnie ubić za
pomocą wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. Szczeliny należy zaspoinować mieszanką
cementowo-piaskową, nawierzchnię kostki zamieść.
W ramach robót wykończeniowych należy wykonać prace związane z oczyszczeniem terenu robót z odpadów
i usunięcie ich poza plac budowy oraz uporządkować otoczenie terenu robót.
5.5. Rozbiórka i utylizacja wyrobów zawierających azbest.
Zakres prac obejmuje demontaż i utylizację płyt z eternitu falistego, stanowiącego materiał pokrycia połaci
dachowej budynku UP Tuchowicz.
Planowane prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71 poz. 649)
1. Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
obowiązany jest do:
a) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
b) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników, osób kierujących lub
nadzorujących prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych
wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;
c) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów
zawierających azbest, obejmującego w szczególności :
d) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
e) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na
szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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f) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;
g) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego
prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed
narażeniem działania azbestu.
2. Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających
azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac,
obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.2, powinno zawierać w szczególności :
a) rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w
odrębnych przepisach,
b) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,adresu obiektu budowlanego,kopię
aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, określenie liczby pracowników, którzy
przebywać będą w kontakcie z azbestem,obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia
nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.
4. Właścieciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace
polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej.
5. W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich
występowania, wykonawca prac obowiązany jest do :
a) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających
przenikanie azbestu do środowiska;
b) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych
dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m., przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed
przenikaniem azbestu do środowiska;
c) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści
: „Uwaga! Zagrożenie azbestem „zastosowania odpowiednich środków technicznych
ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska;
d) zastosowanie w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed
pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a
także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
e) codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;
f) zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierającymi azbest z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie
wykonywania prac.
6. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób
uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez :
a) nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;
b) demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie
możliwie;
c) odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy zastosowaniu wyłącznie narzędzi
ręcznych;
d) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz
ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu;
e) każda paleta z płytami azbestowo-cementowymi powinna być szczelnie opakowana w folie
polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2mm;
f) drobne odpady azbestowo-cementowe w postaci odłamanych kawałków płyt starannie
zebrane i w stanie wilgotnym zapakowane do worków foliowych, szczelnie następnie
zamkniętych;
g) szczelny pakiet płyt zostaje, po zakończeniu prac demontażowych, każdorazowo załadowany
na środek transportowy, którym odpady odwiezione zostaną do miejsca ich
unieszkodliwienia;
h) po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowiązek złożenia Poczcie Polskiej s.a.
pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu
azbestowego;
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Oświadczenie złożone przez wykonawcę,
przechowywać przez okres co najmniej 5 lat.

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien

5.6 Roboty betonowe i żelbetowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów żelbetowych i
betonowych jak: schody zewnętrzne, element przekrycia komina, ława pod krawężnik
Zakres robót objętych przez Specyfikację:
Przygotowanie mieszanki betonowej
-Montaż deskowań
-Betonowanie i zagęszczanie
-Pielęgnacja betonu
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Zastosować nw. materiały: Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno
odpowiadać wymaganiom PN-67/D-95017.
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000.
Montaż deskowań.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane
parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości
betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna
umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych
szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być
zagłębione.
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez
zniszczeń betonu.
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w
betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić
zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z
drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu).
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie
sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej
konstrukcji.
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora.
Układanie mieszanki betonowej.
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia przez Inspektora.
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki:
- deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
- przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym
do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji i
poprawienie wyglądu powierzchni betonowych
- przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, czystość
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość
otuliny,
- betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w
chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co
najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim
nadzorem Inspektora,
- mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej
(do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),
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Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki,
zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast
po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione
wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby,
itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być
obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione
zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w
dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru
szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z
zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną
wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie
co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości rozformowywania.
5.7 Roboty murarskie
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murowych zamurowania otworu w ścianie zewnętrznej, osadzenie
balustrady stalowej schodów zewnętrznych, ościeżnicy drzwi wewnętrznych, wykonanie
nadproża stalowego nad drzwiami wewnętrznymi oraz osadzenie kratek wentylacyjnych,
wycieraczki schodów zewnętrznych, obsadzenie parapetów okiennych z konglomeratu.
Uzupełnienie muru.
Po zdemontowaniu drzwiczek stalowych w ścianie północnej należy wykonać nowe ściany z bloczków
betonowych o gr. 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Mury należy wykonywać warstwami, z
zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z
rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich
długości. Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu. Stosowanie bloczków kilku
rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być
wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać
jednocześnie ze wznoszeniem murów. W czasie wykonywania murów odchylenie muru od pionu nie powinno
przekraczać 0,5 cm na 1,0 metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji.
Osadzenie balustrady, osadzenie kratek wentylacyjnych i wycieraczek.
Przed osadzeniem montowanych elementów w murze i posadzce należy sprawdzić prawidłowość i wielkość
przygotowanych otworów i bruzd. Usunąć odspojone elementy muru, podłoża i tynków a następnie je odpylić
oraz zwilżyć wodą. Do mocowania elementów metalowych stosować zaprawę cementową.
Przed osadzaniem kratek wentylacyjnych sprawdzić stan i drożność otworu pionu wentylacji. Oczyścić mur z
resztek zaprawy, odpylić oraz zwilżyć wodą. Osadzić kratkę poprzez nałożenie zaprawy wap-cem. i
osadzenie „wąsów” kratki w zaprawie wraz z regulacją położenia kratki oraz zatarcie tynku wokół kratki. Przy
osadzaniu zwrócić uwagę na pionowość osadzenia w otworze i zachowanie światła otworu wentylacyjnego.
Ościeżnice należy mocować w murze za pomocą kotwi stalowych z bednarki lub prętów ze stali zbrojeniowej,
umieszczonych w odległości nie większej niż 25 cm od progu i nadproża oraz w rozstawie nie
przekraczającym 75 cm między poszczególnymi kotwiami. Kotwia powinna być przyspawana do ościeżnicy
stalowej a w drugim końcu rozgięta, zamocowana we wcześniej wykutym gnieździe muru na głębokość co
najmniej 25 cm, wypełnionego zaprawą cementową marki 50 lub 80. Ościeżnicę należy ustawić, wypionować
i zaklinować trwale w murze , stosując rozpory z listew drewnianych. Zalewanie zaprawą cementową tak
usztywnionej ościeżnicy powinno się odbywać od góry poprzez płaskie lejki. Zdjęcie drewnianych rozpórek
wykonać po stwardnieniu zaprawy.
W wiatrołapie we wcześniej przygotowanym w posadzce otworze należy osadzić ramkę z kątownika
aluminiowego o wym. 25x25x2 mm. Ramkę osadzić za pomocą kołków rozporowych mocowanych do
pionowej krawędzi zagłębienia w posadzce betonowej. Pomiędzy zewnętrzną krawędzią ramki a
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nawierzchnią gresu w wiatrołapie wykonać spoinę o szer. 3 mm. Płaszczyznę posadzki wewnątrz ramki
wypełnić płytkami z gresu i ułożyć wycieraczkę o gr. dopasowanej do głębokości zagłębienia.
W trakcie wykonywania schodów zewnętrznych z kostki brukowej betonowej przygotować miejsca osadzenia
gotowych wycieraczek o wym. 600x400x100 mm,
korpus z tworzywa sztucznego z otworem do
odprowadzenia wody i pokrywą ze stali ocynkowanej. W tym celu należy wyznaczyć miejsce osadzenia
wycieraczki poprzez przygotowanie otworu w podbudowie schodów o wymiarach większych o 8-10 cm od
zewnętrznych wymiarów podstawy elementu (wymiary zewnętrzne kratki wynoszą 600x400x100 mm).
Następnie ułożyć warstwę betonu klasy C8/10 o konsystencji wilgotnej, umożliwiającą zastabilizowanie
elementu na zadanym poziomie. Następnie zamontować w otworze odpływowym kratki rurę pvc o śr. 50 mm i
wyprowadzenie jej poza obrys schodów zewnętrznych. Po związaniu betonu uzupełnić kostkę betonową w
nawierzchni spocznika schodów. Poziom osadzonej ocynkowanej pokrywy wycieraczki powinien znajdować
się na poziomie nawierzchni spocznika.
W celu osadzenia parapetów przygotować otwory w murze, zakładając wpust w murze na ok. 5-6 cm na
jedną stronę. Na krawędź parapetu przylegający do okna nanieść cienka warstwę sylikonu w celu
uszczelnienia miejsca styku okno-parapet (sylikon w kolorze parapetu lub bezbarwny). Podsunąć parapet do
okna w ten sposób aby jego krawędź osadzić w istniejący w oknie felc na głębokość ok. 1 cm, a następnie
usztywnić parapet w murze poprzez zastosowanie co najmniej 4 klinów od dołu i 2 z góry przy długości
parapetu do 240 cm. Przy osadzaniu parapetów podokiennych zachować spadek do wewnątrz
pomieszczenia ok.1 %.
Szczelinę wypełnić mało rozprężną pianką poliuretanową. Po stwardnieniu pianki miejsce oczyścić z
nadmiaru materiału wypełniającego a miejsce osadzenia uzupełnić zaprawą gipsową.
Osadzenie nadproża
Nadproża stalowe z dwuteowników 160x74 mm połączonych ze sobą śrubami M12 co 30 cm.
- Do montażu belek stalowych można przystąpić po podstemplowaniu przyległych do otworu części stropów
obu pomieszczeń.
- Wykonać bruzdę z jednej strony ściany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprożowej.
- Osadzić belkę na betonowych poduszkach gr. min. 4 cm, klinując belkę i zalewając wolną przestrzeń nad i
za belką przy pomocy mieszanki cementowej.
- Przystąpić do montażu drugiej belki postępując jak w przypadku pierwszej belki.
- Długość oparcia belek nadproża - min. 25 cm.
- Belki nadprożowe zespolić ze sobą śrubami M10 w ilości 3 sztuk.
- Belki owinąć siatką Rabitza i otynkować.
Materiały hutnicze stosowane do ślusarskich wyrobów i elementów budowlanych powinny być oczyszczone z
rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu i tym podobnych zanieczyszczeń.
Do cięcia zaleca się stosować: nożyce ręczne, piłki ramowe, przecinaki, wycinaki, piły tarczowe i ramowe. Ze
wszystkich krawędzi powstałych po cięciu należy starannie usunąć zadziory, rąbki, w szczególności należy
usunąć ostrość i zadziory wszędzie tam, gdzie mogły powstać uszkodzenia, pogorszenie jakości powierzchni,
działania elementu lub niebezpieczeństwo wypadku. Dokładność kątowa cięcia powinna być zachowana
zgodnie z dokumentacją.
Wiercenie lub przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiału
ani na jego powierzchni, ani wewnątrz otworu. Wewnętrzna powierzchnia otworu powinna mieć czysty
metaliczny połysk. Krawędzie otworów powinny być oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie.
Śruby i nakrętki powinny odpowiadać wykonaniu średnio dokładnemu według obowiązującej normy. Łączone
części powinny mieć powierzchnie oczyszczone, a nierówności powstałe po cięciu usunięte. Dopuszczalna
skośność otworów do połączeń na śruby powinna umożliwiać prostopadłe ustawienie śruby do łączonych
powierzchni części. Łeb i nakrętka powinny przylegać do nich na całą powierzchnię przylgową.
Po osadzeniu nadproża oraz przerwie technologicznej można przystąpić do wykonania
planowanego otworu. Naciąć krawędzie otworu piłą diamentową, a następnie ostrożnie rozebrać
fragment usuwanej ściany. Materiał z rozbiórki wywieźć na wysypisko.
5.8

Roboty tynkarskie.

Zakres robót obejmuje wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych kat. III (cokół budynku, ściany
elewacji, ościeża, tynki wewnętrzne) oraz jednowarstwowe tj. przetarcie ścian elewacji i tynków wewnętrznych
z zastosowaniem gładzi a także wykonanie wyprawy z tynku mozajkowego na cokole budynku.
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Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoży.
Tynki zwykłe kat. III.
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub
wypełniając je lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Tynki mozajkowe.
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich
jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być
zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn.
Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dla danego typu podłoża należy przeprowadzić odpowiednie prace
przygotowawcze. Każdorazowo podłoże powinno zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym. Zaleca
się, aby wszystkie komponenty systemów, których wykończenie stanowić będzie tynk były produktami
wskazanymi w odpowiednich aprobatach technicznych.
Wykonanie tynków.
Tynki kat III w technologii tradycyjnej
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po wykonaniu
instalacji.
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych.
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji
1:1:2.
Tynk mozajkowy.
Podczas dobierania kolorów należy szczególnie pamiętać o tym, że uzyskują one inną barwę w świetle
naturalnym a inną w sztucznym. Różnice wynikają także z odmienności postrzegania barwy na papierze i na
elewacji. Ponadto na kolorystyczne wrażenia mają wpływ: zróżnicowane faktury powierzchni tynków,
wilgotność powietrza, pora roku, otoczenie, odległość od obiektu oraz rodzaj i charakter oświetlenia. Ostateczny uzyskany kolor w dużym stopniu zależy również od warunków wykonania.
Przy aplikacji tynków dekoracyjnych należy pamiętać, że pełne, niepodzielne powierzchnie ściany powinny
być tynkowane w całości, bez przerw w pracy z tej samej partii produkcyjnej (ten sam numer serii na opakowaniu). Prace tynkarskie należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości tynkowanej
powierzchni i warunków atmosferycznych.
Przygotowanie produktu. Tynk mozaikowy jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, należy go tylko
dokładnie wymieszać. Mieszanie wykonać ręcznie. Nie używać mieszadła elektrycznego. W przypadku, gdy
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konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk można
rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 200 - 300 ml na wiadro 30 kg.
Warunki podczas stosowania i wiązania. W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i
podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed
bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. W trakcie nakładania
tynku należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę –
takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i
uniemożliwiając właściwe ułożenie. Czas całkowitego wiązania tynku w warunkach wysokiej wilgotności
względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.
Uwaga!
Po wygładzeniu na powierzchni pojawi się mleczny nalot, który po pewnym czasie zaniknie. Pod wpływem
dużej wilgotności (deszcz, mgła) może pojawić się ponownie, lecz z czasem zniknie całkowicie. Jest to
zjawisko naturalne dla tego materiału.
Wskazówki wykonawcze.
Przemieszany tynk nakładać na zagruntowane i wyschnięte podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.
Należy go nakładać równomiernie, nadmiar tynku ściągać pacą i wygładzać zawsze w jednym kierunku do
uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku. Tynku nie zaciera się. Podczas nakładania i
wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 5°C i nie wyższa niż + 25°C, a
wilgotność względna powietrza nie może być zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed
bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania
w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć.
Przynajmniej przez 5 - 6 dni od nałożenia, tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci.
5.9 Kładzenie gresu.
Zakres robót obejmuje ułożenie posadzek z płytek gresowych 30x30cm trudnościeralnych antypoślizgowych
z cokolikiem na ścianach o wys. 10 cm. W pom. sali operacyjnej i wiatrołapu należy zastosować płytki
gresowe, mrozoodporne, o nawierzchni naturalnej, o nasiąkliwości poniżej 0,5 %.Format płytek kwadratowy
–30x30 cm, antypoślizgowość min.R9. Płytki gresowe Nowa Gala SG - ciemny szary.lub równoważne.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować
sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć jednakowa
szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca
określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji
klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Zaprawa klejąca musi
być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na
podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około
50°.
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie, powinna pokrywać całą powierzchnie podłoża.
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów konsystencja
kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
- 50 x 50 mm – 3 mm
- 100 x 100 mm – 4 mm
- 150 x 150 mm – 6 mm
- 200 x 200 mm – 6 mm
- 250 x 250 mm – 8 mm
- 300 x 300 mm – 10 mm
- 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i
równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji
klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja
lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności
kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki
dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”.
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Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa
kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka
warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin
stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości
boku:
- do 100 mm – około 2 mm
- od 100 do 200 mm – około 3 mm
- od 200 do 600 mm – około 4 mm
- powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i
wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie
same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24
godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy
zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania
(zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w
przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z
powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości
wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.
Przed przystąpieniem do układania posadzek należy :
-

-

-

-

-

-

posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania
została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika
budowy,
w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna
być niższa niż 5 stopni C,
w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być
wykonana na linii wodo rozdziału,
posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki,
powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty,
spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
- mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku
pierwszego,
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku
drugiego i trzeciego,
płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,
po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe,
zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:
- do 100 mm - około 2 mm,
- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,
- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,
- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm,
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5.10

w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 100
mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,
w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych
posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie,
po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na
menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą
dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę
techniczną. Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakres robót obejmuje montaż okien z Pvc w w całym budynku, drewnianych wewnętrznych skrzydeł
drzwiowych, zewnętrznych i wewnętrznych drzwi antywłamaniowych klasy C,
drzwi aluminiowych
wewnętrznych.
Montaż stolarki.
Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu
producenta okien i drzwi.
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki -w trakcie prac montażowych należyzachować następujące
zasady ich prowadzenia:
Sprawdzić dokładność wykonania otworów
-szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a
max. 50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych,
ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.
Przed montażem -zdjąć skrzydła z ościeżnic.
Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a
ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów.
Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do
odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.
Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy
pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie
mogą przekraczać 2 mm
-na długości do 1 m oraz 3 mm
-na długości powyżej 1 m.
Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku montażu
ościeżnicy na kotwach
-należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących
zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po
ustawieniu ościeżnicy w murze. Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich
funkcjonowania. Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a
murem
-zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien lub
drzwi o większych gabarytach -stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową
szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Po utwardzeniu się
pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru -przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć
przed zabrudzeniem zaprawą.
Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego obwodu od
strony wewnętrznej i zewnętrznej.Po obróbce ościeży -niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili.
Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny wpływ na
funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę:
-obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,
-obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,
-obciążenia dodatkowe
–docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych.
Na zakończenie prac należy sprawdzić sprawność działania zamontowanych drzwi i okien, wyregulować
skrzydła oraz działanie zawiasów i zamków i wg potrzeb wykonać dodatkowe regulacje.
Po wykonaniu robót należy:
- sprawdzić zgodność wymiarów z dokumentacją projektową,
- sprawdzić jakość materiałów z jakich została wykonana stolarka,
- sprawdzić prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
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- sprawdzić działanie skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzić prawidłowość zmontowania,
- uprzątnąć stanowisko montażu stolarki.
5.11 Roboty malarskie.
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich.
Zakres robót obejmuje malowanie :
-elementów stalowych ogrodzenia i bramy farbą chlorokauczukową w kolorze uzgodnionym z inwestorem,
-balustrady schodów zewnętrznych farbą chlorokauczukową w kolorze uzgodnionym z inwestorem
-malowanie farbą chlorokauczukową krat okien i drzwi oraz drzwiczek metalowych
-malowanie ścian elewacji i kominów farbą silikonową
-malowanie obróbek blacharskich farbą akrylową do ocynku
-malowanie grzejników farbą akrylową o podwyższonej odporności na działanie wysokiej temperatury
-malowanie farbą akrylową tynków wewnętrznych
Przygotowanie podłoża.
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
Stare powłoki malarskie usunąć i zmyć wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego na rynku
(zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyścić za pomocą szczotki lub szpachli.
Ewentualne ubytki i spękania uzupełnić odpowiednią zaprawą.
Następnie ponownie zabezpieczyć podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię malować
dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich
należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i
zanieczyszczeń. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości
max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami
natryskowymi.
Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. Po zakończeniu malowania
narzędzia umyć wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż
do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok.
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść
poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i ścianach.
Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia, w temperaturze +5 do + 30° C.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się
odpowiednie farby podkładowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
Wykonywania powłok malarskich.
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.
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Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez
smug i plam.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity
połysk.
5.12 Roboty pokrycia dachu i obróbek blacharskich.
Zakres robót obejmuje: wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych
blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad
dach
budynku UP Tuchowicz.
Materiały.

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Blachy profilowe, grubości 0,5-0,55 mm powlekane, na rąbek stojący, na stronie licowej powłokami
poliestrowymi min. 25 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową min. 10 mikrometrów-pokrycie
połaci dachowej blacha stalowa płaska powlekana powłokami poliestrowymi,w kolorze pokrycia dachu,
grubości 0,5-0,55 mm- obróbki
Blachy trapezowe, grubości 0,50. Profile T7 powlekan lakierem -podbitka.
Elementy wyposażenia i wykończeniowe dachu:
-gąsiory z blachy stalowej powlekanej w kolorze blachy pokrycia,
-rynny z blachy stalowej powlekanej, w kolorze blachy pokrycia , średnica - 120 mm,
-rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, w kolorze blachy dachówkowej, średnica min. 100 i
80 mm
-uchwyty do rynien w kolorze rynien,
- uchwyty do rur spustowych powlekane w kolorze rur spustowych.
- ława kominiarska do pokryć z blachodachówki
- barierki przeciwśniegowe
Wymagania ogólne dla podkładów.
Każdy podkład pod pokrycie połaci dachowej powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem
asfaltowym, w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.
Podkład z desek i łat pod pokrycie blachą
Podkład z desek i łat pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:
- podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek
obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być
większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,
- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie
więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową,
- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu blachą
cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu
blachą miedzianą -gwoździe miedziane,
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- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ok. 30 cm, przy oknach, wokół kominów itp.
podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk,
- podkład powinien spełniać wymagania podane w wymaganiach ogólnych
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
Pokrycia z blach profilowanych
Przed przystąpieniem do mocowania arkuszy na połaci dachowej należy pamiętać o sprawdzeniu geometrii
dachu w przypadku gdy połać tworzy prostokąt należy sprawdzić czy przekątne są równe. Arkusze powinny
być lokalizowane pod kątem prostym do linii okapu, a wszelkie błędy połaci powinny być sprowadzane do
krawędzi bocznych dachu oraz kalenicy ponieważ miejsca te będą osłonięte obróbkami blacharskimi, które
mogą spełniać rolę maskująca.
Należy pamiętać o tym by łaty na których będzie mocowana blacha były zamontowane (za pomocą gwoździ
skrętnych ocynkowanych) równolegle do linii okapu z uwzględnieniem odległości miedzy sobą dla
poszczególnych profili.
W przypadku montażu profili z blachy powlekanej należy przestrzegać następujących zasad:
blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za
pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi
wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych,
po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie
powierzchni blach,
panele z blachy należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat
drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając
uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza
brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w miejscu perforacji panela.
- przed montażem paneli należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić
do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg
arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza.
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia
prawidłowego sposobu ułożenia,
pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,
niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów o pochyleniu połaci do 30°
zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy.
wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy
zamalować farbą zaprawową.
Przykręcając blachy do podkładów należy pamiętać o dociskaniu ich w linii spadku dachu by nie dopuścić do
powstania szczelin na łączeniach wzdłużnych arkuszy i kontrolowaniu zachowania równoległości, po
wykonaniu tych czynności montujemy pozostałe arkusze.
Nie należy stawać na arkuszach nie przykręconych, można to zrobić dopiero po przykręceniu zaleconej ilości
wkrętów. Przed wejściem na arkusze należy oczyścić obuwie z wiórków i pyłów które mogły by zarysować
powierzchnie ochronną lakieru. Po pokryciu należy chodzić jedynie w obuwiu z pode
szwą z miękkiej gumy
W przypadku gdy blacha wystaje poza boczną krawędź dachu należy przesunąć ją wzdłużnie, jeżeli w
dalszym ciągu wystaje poza krawędź należy ją przeciąć równolegle do wiatrownicy.
Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie należy dostosowane do rodzaju pokrycia, należy je wykonać z blachy powlekanej o gr.
0.50-0,55 mm w kolorze pokrycia połaci dachu.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
Zakres robót obejmuje montaż: pasów nadrynnowch, pasów podrynnowych, wiatrownicy górnej i bocznej.
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Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.
Rynny dachowe.
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia należy osadzić uchwyty rynnowe o
wyregulowanym spadku podłużnym. Należy zastosować uchwyty systemowe, stalowe w kolorze pokrycia
dachu. Podtrzymujące rynnę uchwyty umieścić zgodnie z zaleceniami producenta. Odległość pomiędzy nimi
powinna wynosić 50–60 cm. Zastosować dodatkowe uchwyty w pobliżu wpustów do rur spustowych oraz na
krańcach rynien.
Zamontować rynny o średnicy 120 mm i ułożyć ze spadkiem 0,5÷2% na całej długości pomiędzy wpustami.
Właściwy spadek wyznacza się według położenia skrajnych uchwytów przez rozciągnięcie między nimi
sznura, względem którego rozmieszcza się następnie uchwyty pośrednie. Zewnętrzna krawędź rynny
powinna znaleźć się ok. 1,5 cm niżej niż krawędź wewnętrzna (położona bliżej ściany).
Rury spustowe.
Zamontować rury spustowe z blachy powlekanej o gr. 0,50-0,55 mm i średnicy 100mm i 80 mm mocowane
do ścian budynku przy pomocy uchwytów w kolorze pokrycia połaci dachowej. Obejmy montować pod
wszystkimi złączkami lub kielichami, łączącymi poszczególne odcinku rur. Maksymalna odległość między
obejmami pionowymi nie powinna przekraczać 2,0m. Odcinki skośne pod okapem wykonać przy użyciu
kolanek na 45 stopni.

5.13
Rusztowania.
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i demontażem
rusztowań zewnętrznych do wykonania prac rozbiórkowych i elewacyjnych przewidzianych w ramach
planowanego remontu.
Szczególne wymagania dotyczące robót
Badania i odbiór rusztowań.
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot
montażowych w całości lub jego części niezbędne do prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować
sprawdzenie:
wymagań ogólnych,
stanu podłoża,
posadowienia rusztowań,
wykonania złączy i stężeń,
zakotwień,
pomostów roboczych i zabezpieczających,
urządzeń komunikacyjnych i transportowych,
urządzeń piorunochronnych,
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie
należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik. Montaż rusztowań:
- rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m,
- szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m,
- wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej,
- dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm
przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m,
- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie
może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych i poprzecznic
wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,
- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż
10 mm.
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca dostarczy:
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1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany rodzaj
rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań
z przepisami.,
2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania,
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona
przez producenta winna zawierać:
nazwę producenta z danymi adresowymi,
system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),
zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i
nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat :
dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych,
dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu,
dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest
możliwa,
sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),
informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia
warunki montażu i demontażu rusztowania,
schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania,
sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
wzór protokółu odbioru,
wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, certyfikat
bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa),
określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją
rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności
rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i
demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz
eksploatacji rusztowań.
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.
Wykonanie montażu.
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe
nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie
rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją
montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i
eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez
pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpiecze
ństwa
i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne
na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.
Kontroli będzie podlegać:
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,
- sposób posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem
dopuszczalnych odchyłek,
- stężenia rusztowań,
- sposób zakotwienia,
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- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urządzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia całego rusztowania.
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót
i wykonywanych elementów.
5.14 Izolacje.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych związanych z wykonaniem zadania.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- wykonanie izolacji połaci dachowej z folii wysokoparoprzepuszczalnej
- impregnacja konstrukcji drewnianej więźby dachowej
Montaż folii dachowej -wykonanie robót.
Montaż membrany rozpoczynamy od dolnej części połaci dachu, rozwijając ją równolegle do okapu,
nadrukami ku górze, bezpośrednio na krokwiach. Membrana powinna być ułożona z zachowaniem lekkiego
zwisu. Należy wystrzegać się zbyt dużego napięcia membrany pomiędzy krokwiami. Membranę mocuje się
do krokwi za pomocą gwoździ lub zszywek.
Membrana w obszarze okapu powinna zostać zamontowana pod kontrłatami i łatą okapową na blachę
okapową lub powyżej łaty okapowej na pasie nadrynnowym. Należy przy tym wystrzegać się tworzenia
worków wodnych i przeciwspadków.
W celu zapewnienia szczelności na krokwiach i uniknięcia penetracji przez wodę zaleca się przykleić pas
taśmy uszczelniającej pod kontrłaty na stronie, która będzie dociskać membranę na krokwi.
Na rozciągniętej membranie przybija się kontrłaty i łaty. Kontrłaty zapewnią odstęp między membraną a
łatami. Sumaryczna wysokość łaty i kontrłaty powinna zawierać się w przedziale ok. 7-10 cm. Należy zwrócić
uwagę na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwoździami były zabezpieczone taśmą
uszczelniającą i znajdowały się pod kontrłatą.
Kolejny pas membrany układa się z zakładem 10-15 cm (przy spadku dachu poniżej 25º - 20 cm).
W
celu zapewnienia skutecznego montażu membrany na dachu oraz szczelności zakładów należy stosować do
ich łączenia taśmy jednostronne lub dwustronne.
W przypadku konstrukcji dachowych niewentylowanych membrana jest przerzucona przez kalenicę w celu
zapewnienia szczelności przed śniegiem i deszczem. Natomiast w przypadku wentylowanych konstrukcji
dachowych membrana dachowa powinna kończyć się ok. 5 cm przed najwyższym punktem kalenicy.
Powstały otwór wentylacyjny należy dodatkowo zabezpieczyć pasem membrany dachowej zamontowanym
nad kontrłatą, w taki sposób aby zachodził na membranę powierzchni dachowej na ok. 20 cm.
Szczegółowe wykonanie robót-impregnacja drewna preparatem biochronnym i ognioodpornym.
Przygotowanie materiału.
Z gotowego preparatu należy wykonać 30% roztwór wodny ( np. rozpuścić zawartość 20 kg w 46,7 litra
ciepłej wody ) i w postaci gotowej do użycia – w płynie. Aby zabieg odniósł pożądany skutek należy nanieść
minimum: w metoddzie powierzchniowej 200g soli (w około 0,65 litra 30% roztworu ) na 1 m2
impregnowanego materiału
Wykonanie robót.
Impregnacja ognioochronna i grzybobójcza drewnianych elementów konstrukcji winna być prowadzona
zgodnie z instrukcją producenta pod względem zastosowanych środków prawidłowości wykonania z
zachowaniem przepisów BHP. Należy dokonać oczyszczenia powierzchni drewna
Miejsca porażone przez grzyby należy oczyścić do zdrowego drewna – lub wymienić Przygotowanie
preparatów impregnacji zgodnie z instrukcją producenta. Smarowanie preparatami wykonać przy użyciu
pędzi i szczotek.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Kontrola i zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli i nadzoru, włączając personel, sprzęt,
zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.
Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca musi
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przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robót
budowlano – montażowych. Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w
normach i wytycznych.
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami PN. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu.
6.2 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo
zamówień publicznych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub
Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla
których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać
dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.
6.3 Dokument budowy.
Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych
narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach obmiarowych podanych dla
poszczególnych rodzajów robót w przedmiarze.
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien być przeprowadzony
zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po zakończeniu wykonania
elementu robót stanowiących odrębną całość. Obmiar robót każdorazowo podlega sprawdzeniu przez
Zamawiającego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.
Obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w trakcie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1 Ogólne zasady odbioru robót budowlanych.
Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób oraz pomiarów wymaganych przez
obowiązujące normy i przepisy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty. W przypadkach w których
wymagany jest przy odbiorze udział przedstawiciela dostawcy poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór
musi odbywać się przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie na roboty budowlane, roboty
podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór końcowy,
d) odbiór pogwarancyjny,
8.2.1 Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje
Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego
telefonicznie. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu dwóch dni od
zgłoszenia i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
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konfrontacji ze specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń
od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie
korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady
odbioru podane w dokumentach umownych.
8.2.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.
8.2.3 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być
stwierdzona przez Kierownika Budowy powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór
końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja
zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i Specyfikacji
Technicznej, komisja wnioskuje o dokonanie potrąceń zgodnie z warunkami umowy..
Dokumenty odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:
dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,
dziennik budowy (w przypadku, gdy jest wymagany),
protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
protokoły wykonanych prób i badań,
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie materiały zastosowane w trakcie robót
budowlanych,
dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów.
8.2.4 Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na
podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i w przedmiarze robót.
Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego
w dokumentach umownych (ofercie).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy.
PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-ISO 3443:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-83/Z-083000
Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.
PN-B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-O4480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości
PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej
jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 15824:2010. Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach
organicznych.
PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów
podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja
i oznaczenie.
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.
PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości iznakowanie;
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
PN-85/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-EN2006-1: Beton.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja ioznaczenie.
cement portlandzki zwykły35 spełniajacy wymagania norm – PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-7:1997,
PN-EN 197-1:2002, PN-EN 413-2:1999
zaprawa cementowo-wapienna M12, – PN-90/B-14501, PN-85/B-04500
PN-N-18001:1999
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
PN-EN 10346:2009 „ Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki
techniczne dostawy”.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.Terminy ogólne.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-75/B-94000 Okucia. Badania i podział.
PN-ISO 8501-1:1996 Roboty malarskie. Wymagania i metody badań.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykły
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PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne donawierzchni drogowych. żwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań
PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1:
Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 505:2002
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania
PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.
PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych
wykonywanych z rur stalowych.
PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanychz dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016
r. poz. 1570).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. poz.2164).
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. – O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi
zmianami).
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Wydawnictwo ITB 2003 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz.
2011)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71 poz. 649)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznakowania CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.
1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 2002 r. Nr 8).
Dyrektywa rady europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z
2004 r., Nr 3, poz. 20 z póz. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z
2002 r., Nr 199, poz. 1671).
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