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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE (ST 00)
Kod CPV 45000000-7

1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku biurowego (A) oraz przemysłowego
pompowni (B) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1 z
rozbudową wewnętrznych instalacji gazowych przebiegających na zewnątrz budynków.
1.2.
Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1
Zakres zamierzenia budowlanego, kolejność realizacji obiektów
Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na etapie projektu budowlanego
w zakresie architektury, wewnętrznej instalacji gazowej i co.
Charakterystyka terenu
Na działce przeznaczonej pod planowaną inwestycję istnieją obiekty budowlane należące do
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Budynek biurowy połączony z halą magazynową oraz
budynek pompowni.
Działka jest ogrodzona i zagospodarowana, położona w terenie płaskim, zainwestowanym,
posiada dojazd od ul. Poniatowskiego. Od strony północnej i zachodniej sąsiaduje z działkami
niezabudowanymi, od strony zachodniej z drogą dojazdową. Po stronie południowej budynku
pompowni znajduje się trzykondygnacyjny budynek wielorodzinny.
Na działkach, oprócz budynków podlegających termomodernizacji istnieją budowle
towarzyszące tj. zbiorniki na wodę, a także: zieleń nieurządzona, uprawy rolne, zadrzewienia
oraz zbiorniki wodne.
Teren wokół opracowywanych budynków jest w dużej części utwardzony. Od ul.
Poniatowskiego znajdują się dwa wjazdy, do każdego z budynków osobny.
Zmiany – adaptacje i rozbiórki
Adaptuje się wszystkie istniejące elementy zagospodarowania działki.
Budynek biurowy (A) zostanie docieplony od zewnątrz, we wnętrzu zostanie dobudowana nowa
kotłownia opalana gazem ziemnym wyposażona w kocioł jednofunkcyjny zlokalizowany w
wydzielonej części hali. Zostaną wymienione stare okna.
Budynek przemysłowy pompowni (B) zostanie docieplony od wewnątrz, w istniejącym
pomieszczeniu kotłowni zostanie unowocześniony system grzewczy. Będzie się składał z kotła
dwu funkcyjnego opalanego gazem ziemnym.
Między budynkami zostanie rozbudowana wewnętrzna sieć gazowa.
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zachowuje się istniejące dojścia do budynków i istniejące wjazdy na działkę.
Projekt na zewnątrz budynków obejmuje tylko położenie wewnętrznej instalacji gazowej łączącej
dwa budynki wg. załączonego projektu instalacyjnego.

4. Bilans terenu
4.1.
Powierzchnia zabudowy obiektów adaptowanych

A
B
4.2
A
B

Powierzchnia zabudowy budynku biurowego
Powierzchnia zabudowy budynku pompowni
Kubatura obiektów adaptowanych
Kubatura budynku biurowego
Kubatura budynku pompowni

Kubatura sumaryczna zmierzenia

293,54 m2
480,46 m2
842,45 m3
1606,35 m³
2448,80m3

1.3. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym -należy przez to rozumieć:
a)
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c)
obiekt małej architektury;
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takie części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
obiekcie małej architektury -należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, NADBUDOWĘ obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operat/ geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów
metodą montażu -także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy
określone w ustawie z dnia 15 grudnia
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.
U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z póżn. zm.).
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć
drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy
lub inne
laboratorium
badawcze
zaakceptowane
przez
Zamawiającego,
niezbędne
do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - należy przez to
autorem dokumentacji projektowej.

rozumieć

uprawnioną

osobę

prawną

lub

fizyczną

będącą

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych
funkcji
techniczno-użytkowych
i
możliwą do
odebrania
i
przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grup/, klas/, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.
Urz. L 340 z 16.1 2.2002 r., z późn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie w/kształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interes/ inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
2.

MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszt/
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
5.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki t/ch badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
kosztorysie lub w SST.
[3] Dokument/ laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikat/ zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)
c)
d)
e)
f)

odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
odbiorowi po upływie okresu rękojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 7dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację
powykonawczą, tj.
dokumentację
budowy z
naniesionymi
zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4.
5.
6.
7.

protokoły odbiorów częściowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia
jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom
urządzeń,
10.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję robot/ poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin w/konania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b)
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
(c)
opłaty dzierżawy terenu,
(d)
przygotowanie terenu,
(e)
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
(f)
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie Tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b)
utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b)
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz.
2016 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, póz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn.
zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
póz. 2086).

10.2.

Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
póz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz.
1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, póz. 1126)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, póz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz.
2042).
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwój
owy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST -02 KONSTRUKCJE STALOWE
kod CPV 45223100-7
1. WSTĘP
1.1

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku biurowego (A) oraz przemysłowego
pompowni (B) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1 z
rozbudową wewnętrznych instalacji gazowych przebiegających na zewnątrz budynków.

1.2

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3

Zakres robót objętych ST
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych występujących w obiekcie przetargowym składających się
na konstrukcje stropu:

belki stalowe IPE 220

blacha stalowa trapezowa T55*188 gr. 0,75 mm

1.4

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne

1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Konstruktora.
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne

2.1

2. MATERIAŁY
Stal konstrukcyjna
Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjna klasy St3S, wg normy PN-H-84020. Rodzaje przekrojów
poszczególnych elementów konstrukcyjnych wg Projektu Konstrukcji. Poszczególne elementy
konstrukcji zostaną na budowę dostarczone jako gotowe, warsztatowo wykończone, zabezpieczone
antykorozyjnie.

2.2

Łączniki montażowe

marki stalowe,

kotwy, nakrętki i podkładki,

topniki do spawania i napawania łukiem krytym wg PN-M-69355

druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420

elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430
2.3
Farby
Wykonawca wykona powłoki malarskie konstrukcji stalowej wg projektu:
warstwa podkładowa – podkład alkidowy, antykorozyjny, czerwonytlenkowy "Unicor C" 1313 - 2310
- 5310 - dwie warstwy
warstwa nawierzchniowa – chlorokauczukowa "Chlorokauczuk C" 1317 - 2611 - dwie warstwy
Warstwę farby podkładowej przeciwrdzewnej należy wykonać bezpośrednio po oczyszczeniu
surowych elementów konstrukcji w maszynach czyszczących
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2.4

Dostawa materiałów na Plac Budowy
Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi pełnymi powłokami
malarskimi podkładowymi zgodnie z Projektem i Specyfikacją. Dostawa profili, blach i łączników
nastąpi nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym montażem. Każdej dostawie konstrukcji stalowej
na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji wysyłkowej zawierającej:

nazwę wytwórni,

numer identyfikacyjny zamówienia,

nazwę i adres Placu Budowy,

wyszczególnienie elementów wysyłkowych,

deklaracje zgodności,

atesty stali profilowej,

atesty łączników,

protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni

2.5

Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni składowanie materiałów na utwardzonym i odwodnionym podwyższeniu.
Szczególnie ważne jest, aby elementy nie leżały na sobie i nie opierały się o siebie. Łączniki, farby
i inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamkniętym z podłoga
podniesiona ponad poziom terenu.
3. SPRZĘT
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzętu. Inspektor jest
uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa wydane przez
urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego
użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w
obecności przedstawiciela Inspektora.

4.1

4. TRANSPORT
Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy)
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać
się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych
chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny
być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonej przed opadami. Wyroby ze
stali konstrukcyjnej musza posiadać oznaczenia i cechy zgodne z PN-73/H-01102. Oznaczenia i
cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Konstrukcja przed wysyłką
powinna być zabezpieczona przed korozją i wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą
montażu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób,
aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji
lub uszkodzeń. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały
żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

4.2

Odbiór konstrukcji po rozładunku
Podczas odbioru rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i
odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny
przekraczać odchyłek podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200. Odbiór powinien być dokonany w
obecności przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca
konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także
wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu montażu np. komplet śrub. Z dostawy
wyłączone są farby, materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.
4.3
Likwidacja uszkodzeń transportowych
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawi
Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek.
Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonać bez obecności przedstawiciela Inżyniera.
Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest
to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru
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w obecności przedstawiciela Inżyniera. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują
pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wykonanie warsztatowe
5.1.1 Wymagania ogólne
Konstrukcja stalowa będzie klasy 3.
5.1.2 Wykonanie i tolerancja
Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200
5.1.3 Połączenia spawane
Przygotowanie krawędzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie należy prowadzić zgodnie
z wymaganiami PN-B-06200. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i
odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-062000. Szczególną uwagę należy zwrócić na spawane
połączenia doczołowe.
5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06200, oraz PN-EN
ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być
oczyszczona do stopnia St2 wg PN-EN 12944-4. Wykonawca wykona powłokę podkładową
(warstwa 1) na warsztacie.
5.2

Wbudowanie konstrukcji na placu budowy
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu
montażu. Program sporządzony jest przez Wykonawcę montażu. Wykonawca może skorzystać ze
sposobu montażu konstrukcji, opracowanego przez Konstruktora i zamieszczonego w opisie do
części konstrukcyjnej projektu.

5.3

Akceptowanie stosowanych technologii
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji
Projektowej,
lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora.

5.4

Kontrola wykonywanych prac
Inspektor jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i
odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań
Inspektor podejmuje decyzję o kontynuowania robót.
5.5
Montaż i scalanie konstrukcji na placu budowy
5.5.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i
udostępnienie go Wytwórcy. Konstrukcje na placu budowy należy układać zgodnie z projektem
technologii montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą,
sposób układania konstrukcji powinien zapewnić:

jej stateczność i nieodkształcalność,

dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,

dobra widoczność oznakowania elementów składowych,

zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.
5.5.2 Połączenia spawane
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji
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Projektowej. jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych
(włączając w to spoiny sczepne) musi być to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów
montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowania wymaga zgody Inspektora. Inspektor może
zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych.
Spawanie
należy
prowadzić
zgodnie
z
wymaganiami
PN-B-06200. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5 oC.
Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką.
Wszystkie spoiny montażowe po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie
z wymaganiami PN-B-06200. Szczególna uwagę należy zwrócić na styki montażowe blachownic.
Koszty badań ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie laboratoria
zaakceptowane przez Inspektora. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację
badań
w
postaci
radiogramów
i protokołów i przekazać ja Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.
5.5.3

Połączenia śrubowe

długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak
na dwa zwoje.

nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do
łączonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem
pokryć warstwą smaru.

śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem
kontrolnym.

5.5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne
Zabezpieczenie antykorozyjne podkładowe (warstwa 1) będzie wykonana na warsztacie.
Wykonawca zapewni nałożenie warstwy zasadniczej (warstwa 2) na niezabudowane lub
nieobetonowane elementy stalowe po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Następnie
należy na całość konstrukcji nanieść farbę nawierzchniową (warstwa 3). Zabezpieczenie należy
wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 oraz PN-EN ISO 129447.
I warstwa – farba do gruntowania gr warstwy 75
m (na warsztacie),
II warstwa – farba nawierzchniowa gr. warstwy 75
m,
III warstwa – farba nawierzchniowa gr. warstwy 50
m.

6.1
6.2

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6
Kontrola i badania materiałów i wyrobów
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane:

w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności
wyrobów z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

w zapisach w dzienniku budowy,

w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona
w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji na budowie należy sprawdzić zgodność typu,
rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji
technicznej.
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie powinna być zgodna z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

paulina BEŁONIAK grupa projektowa
ul. Arkadowa 7/6 43-100 Tychy , tel. 600 309 403

e-mail: info@beloniak.eu

22

paulina BEŁONIAK grupa projektowa
ul. Arkadowa 7/6 43-100 Tychy , tel. 600 309 403

e-mail: info@beloniak.eu
____________________________________________________________________________________________________________________

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).
6.3

7.1
7.2

8.1

Kontrola i badania konstrukcji
Oceną prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na
podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku
budowy.
Badanie elementów przed montażem obejmuje:

sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,

sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów
za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową.
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:

zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

prawidłowość wykonania połączeń,

zabezpieczenie stali,

wymiary elementów

prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,

prawidłowość wykonania połączeń w elementach wykonanych w warunkach budowy na
podstawie:
- oceny jakości stosowanych materiałów,
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane.
Warunkiem
ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. Sprawdzenie wymiarów elementów należy
przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą stalową z podziałką milimetrową albo
suwmiarką – na losowo wybranych elementach, na przykład belce, dźwigarze
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne
Obmiar robót
Jednostką obmiarowa jest t (tona) zmontowanej i zabudowanej konstrukcji stalowej
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowej
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór dostawy stali
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8
Odbiór robót obejmuje:
1. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
2. odbiór ostateczny (całego zakresu prac)
3. odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego).
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników
pomiarów i badań jakościowych.
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”.
Podstawę odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna

dziennik budowy

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu,
certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności

protokoły odbioru materiałów i wyrobów

protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót
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9.1

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1
Normy
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali
PN-EN 10021:2007 (U) Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych
PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Część 1:
Ogólne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby wakowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Część 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Część 3:
Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub
walcowaniu normalizującym
PN-EN 10025-4: 2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Część 4:
Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu
termomechanicznym
PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Część 5:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących
PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Część 6:
Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie
ulepszonym cieplnie
PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stali
PN-EN 1002 7-2:1994 Systemy oznaczani a stal i - System cyfrowy
PN-EN 10079:2007 (U) Terminologia wyrobów stalowych
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję
PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozję - Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze
stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10088-3:2007 Stale odporne na korozję - Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów,
prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego
przeznaczenia
PN-EN 10149-1:2000 Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej granicy
plastyczności do obróbki plastycznej na zimno - Ogólne warunki dostawy
PN-EN 10149-2:2000 Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej granicy
plastyczności do obróbki plastycznej na zimno - Warunki dostawy wyrobów walcowanych
termomechanicznie
PN-EN 10149-3:2000 Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej granicy
plastyczności do obróbki plastycznej na zimno - Warunki dostawy wyrobów normalizowanych lub
walcowanych normalizujące
PN-EN 10164:2007 Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku
prostopadłym do powierzchni wyrobu - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10204: 2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli
PN-EN 10210-1:2006 (U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Część 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10210-2:2006 (U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze siali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
PN-EN 10319-1:2006 (U) Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze siali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Część 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2006 (U)
Kształtowniki zamknięte ze
szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
PN-EN JSO/1EC I 7050-1:2005 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę Cześć 1: Wymagania ogólne
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ST -03 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
kod CPV 45262500-6
11. WSTĘP
11.1

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku biurowego (A) oraz przemysłowego
pompowni (B) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1 z
rozbudową wewnętrznych instalacji gazowych przebiegających na zewnątrz budynków.

11.2

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

11.3

Zakres robót objętych ST
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót murarskich i murowych:

ścian wewnętrznych z bloczków z betonu komórkowego gr. 11,5cm,

nadmurowanie ścianki pod belki stalowe z bloczków cementowych gr. 12 cm

11.4

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia
elementów murowych zaprawą murarską.
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów
oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.
Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element
murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - różnego rodzaju
wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i
materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.
Nadproże - belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.
Nadproże pojedyncze - nadproże pracujące jako pojedyncza belka.

11.5

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Konstruktora.
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne

12.1

12. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania
ogólne w punkcie 2.
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12.2

Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonanie konstrukcji murowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

12.2.1 Elementy murowe
Bloczki betonowe gr. 12 cm
Bloczki z betonu komórkowego o parametrach:

Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw=39dB

Wytrzymałość na ściskanie gr. 11,5 cm = 4N/mm2

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- wysokość - ±1mm
- długość, szerokość - ±2mm

gr. 1,5 cm o ρ=600 kg/m3

odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-2
12.2.2 Zaprawy murarskie

zaprawa cementowo – wapienna M7;

zaprawa do cienkich spoin (klejowa) - gotowa zaprawa w workach o wytrzymałości na
ściskanie 10MPa (po 10 dniach), zgodna z wybranym systemem bloczków wapiennopiaskowych.
W okresie zimowym stosuje się zaprawę umożliwiającą pracę w temp 0 oC do -10oC
Pozwala na wykonywanie spoin 2 mm.
12.2.3 Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadać:

kotwy,

listwy kotwiące,

wieszaki i wsporniki,
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
12.2.4 Inne wyroby i materiały
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały:

cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy
PN-EN 13139,

kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055,

wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.
12.3

Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:

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

każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w
etykietę identyfikacyjną,

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

spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
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firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia
robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do
stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokołem przyjęcia materiałów.


12.4

Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź
aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów,
odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany,
zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach
w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej.
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
13. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z
maszyn
i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość
robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,
sprzętu itp.
Do wykonywania robót murarskich należy stosować:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:

pion murarski,

łatę murarską,

łatę ważoną,

wąż wodny,

poziomnicę uniwersalną,

łatę kierunkową,

warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,

sznur murarski,

kątownik murarski,

wykrój.
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:

kastrę na zaprawę,

szafel do zaprawy,
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szkopek do wody,
palety na elementy murowe,
wiadra.

C. Do obróbki elementów murowych:

młotek murarski,

kirkę,

oskard murarski,

przecinak murarski,

packę murarską,

drąg murarski,

specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

kielnię murarską,

czerpak,

łopatę do zaprawy,

rusztowania.

14.1
14.2

14. TRANSPORT
Warunki ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.
Transport i składowanie materiałów
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi. Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w
jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt
widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek elementów murowych
przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Warunki transportu
elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030.
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń
mechanicznych.
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach
transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Bloczki powinny być dostarczone na budowę na paletach
lub w stanie luźnym. W trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem.
Miejsce przeznaczone na przechowywanie
bloczków powinno być wyrównane, oczyszczone, wolne od wód powierzchniowych i śniegu. Bloczki
dostarczone na paletach powinny być pozostawione na nich w pobliżu miejsca ich późniejszego
zabudowania, natomiast dostarczone luźno powinny być ustawione w słupy, pryzmy lub pakiety, w
sposób umożliwiający łatwe przeliczenie i pobranie próbek do badań. Bloczki ustawia się w stosy,
słupy lub pakiety do wysokości 220 cm. Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnątrz budynku,
o większej nasiąkliwości, należy chronić folią przed zawilgoceniem.
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15. WYKONANIE ROBÓT
15.1

Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.

15.2

Warunki przystąpienia do robót murowych
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi.
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić wymiary oraz kąty
skrzyżowań ścian fundamentowych

15.3

Ogólne zasady wykonywania robót murowych
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją
techniczną i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobów murowych nie podano inaczej, to:

mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,

spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane
mijankowo,

mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,

elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,

w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych.

15.3.1 Ściany z pustaków piaskowo - wapiennych

pierwszą warstwę ułożyć na zaprawie tradycyjnej w celu zniwelowania ewentualnych
nierówności, poziomować bloczki na bieżąco lub układać pod sznur

po ok. 1 h można układać kolejną warstwę

murowanie kolejnych warstw zaczynamy od narożników

kolejne warstwy układać na zaprawie klejowej cienko spoinowej gr. 2 mm nakładanej za
pomocą specjalnej kielni z gracą

ściany działowe co 2 warstwę należy kotwić do ściany nośnej przy pomocy specjalnych
łączników ze stali nierdzewnej (systemowe rozwiązanie)

nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L19

przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z instrukcją producenta,

w trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązywania spoin

bloczki w systemie pióro-wpust nie wymagają murowania na spoinę pionową

można stosować bloczki połówkowe, jeżeli jest jednak konieczność docięcia ( za pomocą
szlifierki kątowej z tarczą diamentową, piły stołowej lub gilotyny) należ wykonać fugi pionowe

wykończenie poziome ściany gładzią cementową
15.3.2 Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do
rodzaju budowy,

racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów
budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za
materiałami drogi transportowe),

wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,

zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie
uzasadnionych),

zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,
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dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający
przestoje,
zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki).

15.3.3 Ogólne zasady wykonywania nadproży:
Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2.
15.3.4 Wymagania jakościowe robót murowych:
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie
wymagania jakościowe, takie jak:
Obrys muru
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:

w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,

w wysokości kondygnacji ±20 mm,

w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.
Grubość muru
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:

dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i
1 elementu murowego,

±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,

±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.
Wymiary otworów (w świetle ościeży)
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:

szerokość + 6 mm, - 3 mm,

wysokość + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:

szerokość + 10 mm, - 5 mm,

wysokość + 15 mm, - 10 mm.
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru
Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyłki

1
Zwichrowania
powierzchni

Odchylenie
prostej

i

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

2

3

skrzywienia nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie nie więcej niż 6 mm/m i ogółem nie
więcej niż 10 mm na całej więcej niż 20 mm na całej
powierzchni ściany pomieszczenia powierzchni ściany pomieszczenia

krawędzi

od

linii nie więcej niż 2 mm/m i nie więcej
niż jedno na długości 2 m

nie więcej niż 4 mm/m i nie więcej
niż dwa na długości 2 m
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Odchylenie
powierzchni
i nie więcej niż 3 mm/m i ogólnie nie
krawędzi muru od kierunku więcej niż 6 mm na wysokości
pionowego
kondygnacji oraz 20 mm na całej
wysokości budynku

nie więcej niż 6 mm/m i ogólnie nie
więcej niż 10 mm na wysokości
kondygnacji oraz 30 mm na całej
wysokości budynku

Odchylenie
od
kierunku nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie
poziomego górnych powierzchni nie więcej niż 15 mm na całej więcej niż 30 mm na całej długości
każdej warstwy cegieł
długości budynku
budynku
Odchylenie
od
kierunku nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie
poziomego górnej powierzchni nie więcej niż 10 mm na całej więcej niż 20 mm na całej długości
ostatniej warstwy pod stropem
długości budynku
budynku
Odchylenie przecinających
się płaszczyzn od kąta
przewidzianego w projekcie

16.1
16.2

nie więcej niż 3 mm

nie więcej niż 6 mm

16. KONTROLA JAKOŚCI
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6
Badania przed przystąpieniem do robót murowych
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

16.2.1 Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegółowych specyfikacji technicznych.
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli
ściany fundamentowe są żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednią
szczegółową specyfikacją techniczną.
16.2.2 Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych dokumentów
dopuszczających materiały do stosowania. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub
zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Materiały, których jakość budzi
wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.
16.3

Badanie w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania
te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru
ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie.

16.4

Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:

zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,

jakości wykonania robót murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006
r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na
podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji
przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z
dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w
trzech różnych miejscach,
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach - należy
przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,
c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny
zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy
zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią
grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu
murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i
liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie,
mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin,
sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle
określonych odcinkach muru,
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio na
podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3.
niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć:

sprawdzenia
średnic zbrojenia,
które
powinno
być wykonane
suwmiarką z
dokładnością do 0,5 mm,

sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być
wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm,

sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia,
które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm,
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi
muru - należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej
długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między
łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,
f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z
dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką
milimetrową,
g) sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami
stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą
wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,
h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich
murów
- należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit)
przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit)
mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką
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milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7
niniejszej specyfikacji,
i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw
dylatacyjnych - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z
dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,
j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót
przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 niniejszej
specyfikacji technicznej,
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.
17.1
17.2

17. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne
Obmiar robót
Ściany oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni
Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji
od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu.
Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk należy
ustalać na podstawie dokumentacji projektowej.
Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu,
na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu.
Od powierzchni należy odejmować:

powierzchnie konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych
nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany lub ich
objętość przekracza 0,01 m3,

powierzchnie kanałów spalinowych,
dymowych
lub wentylacyjnych murowanych z
pustaków
i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami,

powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5
m2,
Z powierzchni ścian nie potrąca się:

wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów,

oparć płyt, sklepień i belek stropowych,

części konstrukcji stalowych i drewnianych,

nadproży z cegieł lub prefabrykowanych,

wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów,

przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami.

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni muru uwzględnia się wymiary:

dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru,

dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru:
w świetle ościeżnic,
Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według
projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru.
Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania ościeży,
oblicza się w sztukach.

18.1
18.2

18. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

paulina BEŁONIAK grupa projektowa
ul. Arkadowa 7/6 43-100 Tychy , tel. 600 309 403

e-mail: info@beloniak.eu

34

paulina BEŁONIAK grupa projektowa
ul. Arkadowa 7/6 43-100 Tychy , tel. 600 309 403

e-mail: info@beloniak.eu
____________________________________________________________________________________________________________________

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne
części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót
murowych.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu
za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i
zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające
zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
należy ponownie przeprowadzić badania.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
18.3

Odbiór częściowy
Ogólne zasady odbioru częściowego podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8.3

18.4

Odbiór końcowy
Ogólne zasady odbioru końcowego podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8.4

18.5

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Ogólne zasady odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji podano w ST Wymagania ogólne w
punkcie 8.5

19.1

20.1

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne
20. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności..
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe
silikatowe.
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z
betonu
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy
kotwiące, wieszaki i wsporniki.
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska.
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.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw
do badań.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
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PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej
zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej
zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-10:2001
Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości
wysuszonej stwardniałej zaprawy.
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-11:2001
Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-17:2002
Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w zaprawie.
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
PN-EN 1015-18:2003
Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.
PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru
na ścinanie.
PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.
PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły
ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.
PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Uwarunkowania
projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 13055-1:2003
Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków –
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.
PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.
PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.
PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o
określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i
transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki.
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PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
20.2

Ustawy

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

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

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).
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ST-03 IZOLACJA CIEPLNA
kod CPV 45321000-3
21. WSTĘP
21.1

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku biurowego (A) oraz przemysłowego
pompowni (B) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1 z
rozbudową wewnętrznych instalacji gazowych przebiegających na zewnątrz budynków.

21.2

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

21.3

Zakres robót objętych ST
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót związanych z termomodernizacją:
Bud. A
- demontaż zew. blach stanowiących elewacje, dodanie warstwy izolacji termicznej gr. 10 cm wełna mineralna PAROC ROS 50, ponowny montaż blach
Bud. B
- dodanie warstwy izolacji termicznej gr. 10 cm - wełna mineralna PAROC WAS 35
- docieplenie sufitu podwieszonego z wełny mineralnej - maty z wełny mineralnej gr. 20 cm

21.4

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne
Wyrób do izolacji cieplnej – wyrób o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła niższym od
0,060 W/(m · K).
Styropian (EPS) – sztywne komórkowe tworzywo sztuczne, wytworzone przez formowanie granulek
spienionego polistyrenu lub jego kopolimerów, o strukturze komórek zamkniętych, wypełnionych
powietrzem.
Ekstrudowana pianka polistyrenowa (XPS) – sztywny komórkowy materiał izolacyjny z tworzywa
sztucznego, wytworzony przez spienienie ekstradowanie polistyrenu lub jednego z jego
kopolimerów, z naskórkiem lub bez, o strukturze komórek zamkniętych
Poziom - podana wartość, która jest górną lub dolną granicą wymagania, przy czym poziom jest
podany jako wartość deklarowana danej właściwości.
Klasa – kombinacja dwóch poziomów tej samej właściwości, między którymi powinna znajdować się
wartość właściwości użytkowej, przy czym poziomy są podane jako wartości deklarowane danej
właściwości.
Uwaga: Objaśnienia klas i poziomów właściwości poszczególnych wyrobów podano bezpośrednio
pod tablicami tych właściwości w dalszym tekście.

21.5

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Konstruktora.
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne

22.1

22. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania
ogólne w punkcie 2.
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22.2

Rodzaje materiałów
Płyty ekstrudowane ze spienionego polistyrenu XPS

odporny na wilgoć

duża wytrzymałość na ściskanie

duża odporność na dyfuzję pary wodnej

naciski przy odkształceniu 10% 0.15-0.20

nasiąkliwość <0,1

odporność na butwienie i korozję biologiczną

wysoki moduł sprężystości

produkt samo gasnący

krawędzie proste, ostre, bez wyszczerbień

22.3

Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych
Wyroby i materiały do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:

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

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

spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

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

spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia
robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do
stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokołem przyjęcia materiałów.
23. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadła do zapraw,
wiadra, wciągarka ręczna, łaty, piony, poziomice, kielnie, czerpaki, deski tynkarskie, pace i packi,
pędzle murarskie, kątowniki,

24.1
24.2

24. TRANSPORT
Warunki ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.
Transport i składowanie materiałów
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

ich

25. WYKONANIE ROBÓT
25.1

Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.

25.2

Podłoże
Izolację cieplną wykonać na podłożach:

wylewce z chudego betonu.
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Podłoża powinny spełniać wymagania wynikające z odpowiednich warunków wykonania i odbioru
określonych robót: betonowych

26.1

26. KONTROLA JAKOŚCI
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6

26.2

Odbiory między operacyjne
Odbiory międzyoperacyjne powinny obejmować kontrolę i odbiór:

materiałów,

podłoża,

izolacji cieplnej
W przypadku robót podlegających zakryciu należy sporządzić plan odbiorów cząstkowych,
uzgodniony między kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru i dokonywać odbioru partii robót
przed ich zakryciem. Z odbiorów międzyoperacyjnych powinny być sporządzone wpisy do dziennika
budowy lub protokoły.

26.3

Kontrola i odbiór materiałów
Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie:

zgodności z dokumentacją techniczną,

dołączenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów,

wyglądu zewnętrznego materiałów i ewentualnie gęstości.
Sprawdzenia zgodności z dokumentacją materiałów należy dokonać, porównując ich rodzaj oraz
klasę lub typ z dokumentacją budowlaną.
Sprawdzenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności należy dokonać pod kątem
sprawdzenia, czy wyrób ma oznakowanie CE lub B,
Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego należy dokonać okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym.
Wygląd zewnętrzny materiałów powinien spełniać wymagania podane w normach lub w
odpowiednich aprobatach technicznych.
Jeśli dokument odniesienia lub materiały informacyjne producenta podaj ą informację o gęstości
wyrobu, to w przypadku wątpliwości, czy rzeczywiście mamy do czynienia z podanym na
opakowaniu typem wyrobu, można na wstępie sprawdzić jego gęstość, wykorzystując przymiary
liniowe i wagę.

26.4

Kontrola i odbiór podłoża
Kontrola podłoża dotyczy sprawdzenia:
a) wyglądu powierzchni,
b) spadków i równości powierzchni,
c) wykonania niezbędnych prac naprawczych (w miarę potrzeby).
Sprawdzenia wyglądu powierzchni należy dokonać przy świetle dziennym, okiem nieuzbrojonym.
Powierzchnia powinna być czysta.
Sprawdzenia równości powierzchni należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2 m i przymiaru.
Maksymalne odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinno przekraczać wartości
podanych w projekcie lub - gdy projekt tego nie ujmuje — zgodnie z wymaganiami dla odpowiednich
konstrukcji (murowych, żelbetowych itp.).
W przypadku stwierdzenia większych odchyleń należy dokonać stosownych napraw.

26.5

Kontrola i odbiór izolacji cieplnej
Kontrola ułożenia izolacji zależy od technologii jej wykonania.
W przypadku izolacji cieplnej z płyt kontrola ułożenia izolacji polega na sprawdzaniu:

układu spoin między płytami

szerokości spoin,

równości uzyskanej powierzchni, w miarę potrzeby.
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Sprawdzenia układu spoin należy dokonać wizualnie; płyty izolacji powinny być układane
(mocowane) z zachowaniem mijankowego układu spoin.
Sprawdzenia szerokości spoin należy dokonać wizualnie, a w przypadkach budzących wątpliwość przez pomiar ich szerokości z dokładnością do 0,5 mm. Szerokość spoin nie powinna być większa
niż 3 mm.
Sprawdzenia typu, liczby i umiejscowienia łączników mechanicznych należy dokonać porównując z
dokumentacją techniczną. Typ i liczba użytych łączników oraz ich rozmieszczenie powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną.
Sprawdzenia równości powierzchni izolacji należy dokonać w miarę potrzeby, np. w przypadku
izolacji dachu płaskiego pod pokrycia foliami przeciwwodnymi, przy użyciu łaty o długości 2 rn i
przymiaru.

26.6

27.1
27.2

28.1

29.1

Kontrola końcowa i odbiór końcowy robót
Kontrola końcowa powinna obejmować ułożenie osłony izolacji cieplnej, prawidłowości połączenia z
innymi elementami budynku
Odbiór końcowy robót izolacji cieplnej następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione
zmiany dokonane w toku wykonywania prac ociepleni owych.
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie protokołów z odbiorów międzyoperacyjnych
oraz oceny sposobu zabezpieczenia warstw termoizolacyjnych przed zawilgoceniem od opadów
atmosferycznych .
Roboty izolacji cieplnych wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane
po specjalistycznej ekspertyzie, pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu, nie
obniżaj ą właściwości użytkowych izolacji i komfortu użytkowania obiektu. W przeciwnym wypadku
należy ocieplenie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Protokół odbioru powinien zawierać:

ocenę wykonanych robót,

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem oraz wykaz wad i
usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

27. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne
Obmiar robót
Jednostką obmiarowa jest 1m2 wykonanej izolacji cieplnej
28. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór dostawy stali
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8
29. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne
Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót. cena wykonania robót obejmuje wykonanie
pełnego zakresu prac
30. PRZEPISY ZWIĄZANE

30.1

Normy
PN-EN 13162

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabryczne produkowanie wyroby z
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wełny mineralnej (MW). Specyfikacja
PN-EN 13163
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13165
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabryczne produkowane wyroby ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR). Specyfikacja
PN-B-20131
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania
PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa.
30.2



Rozporządzenia
Oświadczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 2000 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2000, nr 106,
poz.1126)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133)
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ST-04 MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI
kod CPV 45421000-4


WSTĘP



Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku biurowego (A) oraz przemysłowego
pompowni (B) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1 z
rozbudową wewnętrznych instalacji gazowych przebiegających na zewnątrz budynków.



Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1



Zakres robót objętych ST
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:

montaż okien zewnętrznych PCV
 montaż drzwi i bram zewnętrznych,

montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej.



Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i
przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł
lub z samej oszklonej ościeżnicy.
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w
otworze budowlanym.
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub
bezpośrednio w otworze budowlanym.
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami.
Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy.
Okno i drzwi jednoramowe – okno i drzwi mające jedną warstwę skrzydeł, szklonych szybami
zespolonymi.
Okno i drzwi zespolone – okno i drzwi mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydło
zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół.
Okno i drzwi jednodzielne – okno i drzwi, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma jedno
skrzydło.
Okno i drzwi dwudzielne – okno i drzwi, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma dwa
skrzydła umieszczone obok siebie.
Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej
skrzydeł umieszczonych obok siebie.
Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub
jeden rząd skrzydeł.
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i
nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą.
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Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub
krośnie.
Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane
szklone części.
Okno i drzwi rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są otwierane przez ich obrót
względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł.
Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót względem
osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła.
Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej,
przechodzącej przez górną krawędź skrzydła.


Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Konstruktora.
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne




MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania
ogólne w punkcie 2.



Rodzaje materiałów
Okna zewnętrzne:

profile PCV
 współczynnik przenikania ciepła Umax=1,3 W/(m2K),

pozostałe wyposażenie zgodnie z dokumentacją
Drzwi i bramy zewnętrzne:

skrzydła drzwiowe zew.
 współczynnik przenikania ciepła Umax=1,7 W/(m2K),

pozostałe wyposażenie zgodnie z dokumentacją
Drzwi wewnętrzne:

skrzydła drzwiowe wew.
 odporność ogniowa: bezklasowe EI30;

pozostałe wyposażenie zgodnie z dokumentacją
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i być
zgodne z projektem wykonawczym
Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane,
łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być
zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość
wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi oraz ich części
podlegających wymianie.
Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry
techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny być
zgodne z dokumentacją projektową.
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Ponadto okna i drzwi powinny spełniać następujące wymagania w zakresie:

rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania

parametrów technicznych
 właściwości eksploatacyjnych nie określone w dokumentacji projektowej.


Materiały uszczelniające
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami, a ścianą mogą być stosowane, w
zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne),
materiały zestawione w tablicy 3.
Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między
oknem lub drzwiami, a ościeżem
Warstwa zewnętrzna
Warstwa środkowa
Warstwa wewnętrzna
(uszczelnienie)
(izolacja termiczna)
(uszczelnienie)
Impregnowana taśma
Pianka poliuretanowa
Folia do okien paroszczelna
rozprężna
Wełna mineralna
Kit trwale elastyczny
paroprzepuszczalna
Impregnowana taśma
Folia paroprzepuszczalna
rozprężna
Folia elastyczna
paroszczelna
paroprzepuszczalna
Taśma butylowa do okien
Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje
chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury.
Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w
dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.



Inne wyroby i materiały
Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały:

elementy mocujące okno/drzwi w ościeży:

kołki rozporowe (dyble),

kotwy,

śruby, wkręty,

elementy podporowe i dystansowe:

klocki, belki drewniane,

podkładki, kątowniki stalowe,

elementy wykończeniowe:

listwy maskujące połączenia okien w zestawy,

kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji
projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju okien i sposobu ich mocowania.



Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:

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

każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę
identyfikacyjną,
 wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez
oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia
montażu okien i drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do
stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokołem przyjęcia materiałów.


Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy
przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź
aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach,
w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe.
Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego
podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie.
Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi należy ustawiać w
odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub
kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków
bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju
podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.



Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zależności od stopnia wykończenia
powierzchni wyrobów oraz rodzaju podłoża w magazynie

Lp
.

Rodzaj podłoża w
magazynie

1

2
Podłoże
nieutwardzone (na
legarach)

1.

2.

Podłoże
utwardzone

Rodzaje wyrobów
okna i drzwi drewniane
okna i drzwi z
jednokrotnie malowane i
tworzyw sztucznych
ostatecznie wykończone
sposób pakowania
gruntowane
w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo słupkowyc
h
3
4
5
6
7
Na progu
ościeżnicy;
okna w
warstwach
W jednej
W jednej
do łącznej
Na
warstwie na
warstwie na
wysokości
legarach
progu
progu
W dwóch
2 m, drzwi
w dwóch
ościeżnicy
ościeżnicy
lub trzech
balkonowe
lub
warstwach
w
trzech
jednej
warstwach
warstwie
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Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ich
producenta.



SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt
do:

sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,

wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach,

transportu technologicznego wyrobów,

wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.




TRANSPORT
Warunki ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.



Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w
środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.




Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu
Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były
równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach
ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię
skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.



Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać
stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez:

ścisłe ich ustawienie w rzędach,

wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,

usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,

łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w
transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących,

usztywnienie bloków za pomocą progów,

ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie
blokowały drzwi.
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak
dolną.



WYKONANIE ROBÓT



Wymagania ogólne
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.


Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu
budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.
W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności
względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).
Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego
wietrzenia pomieszczeń.
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy wbudowywać przed wykonaniem
ocieplenia.
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić:
prawidłowość wykonania ścian,

stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
 zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien
z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem, a
ościeżnicą.






Ogólne zasady montażu okien i drzwi
Usytuowanie okna/drzwi w ościezu
Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum
1°C od temperatury punktu rosy.
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien; w ścianie
z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia.
W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek
zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości
kształtownika ościeżnicy.

Zasady ustawienia okna/drzwi w otworze
Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać:

luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów
okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi,
 miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość
odkształcania się kształtowników okien.
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia.
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.
Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy, a ościeżem umożliwiające konieczne
odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi podane są w tablicy 5 i 6.
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Tablica 5. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy, a ościeżem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*
Ościeże bez węgarka

Ościeże z węgarkiem

Długość elementów (m)
Rodzaj kształtowników

do 1,5

do 2,5

do 3,5

do 4,5

Minimalna szerokość szczeliny
– b (mm)
10
15
20
25

PVC białe
PVC z warstwą PMMA (barwione w
15
20
25
30
masie)
PVC z warstwą PMMA
10
10
15
20
Aluminiowe z przekładką termiczną
10
10
15
20
(koloru jasnego)
Aluminiowe z przekładką termiczną
10
15
20
25
(koloru ciemnego)
Drewniane
10
10
10
10
* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%.

do
do 3,5
do 4,5
2,5
Minimalna szerokość
szczeliny – b (mm)
10
10
15
10

15

20

10

10

15

10

10

15

10

10

15

10

10

10

Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, że
głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić nie
mniej niż 6 mm.
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Tablica 6. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy, a ościeżem przy
uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi*
Ościeże bez węgarka
Ościeże z węgarkiem
Długość elementów (m)
Rodzaj kształtowników

do 1,5

do 2,5

do 3,5

do 4,5

Minimalna szerokość szczeliny
– b (mm)
8
8
10
10

PVC białe
PVC z warstwą PMMA (barwione w
8
10
10
12
masie)
PVC z warstwą PMMA
8
8
8
10
Aluminiowe z przekładką termiczną
8
8
10
10
(koloru jasnego)
Aluminiowe z przekładką termiczną
8
10
10
(koloru ciemnego)
Drewniane
8
8
8
8
* Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości
uszczelniających.

do
do 3,5
do 4,5
2,5
Minimalna szerokość
szczeliny – b (mm)
8
8
8
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6
8
8
b z producentem taśm

Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną, a ościeżem nie powinien przekraczać 40
mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30
mm.
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0
m powinny wynosić do 1,5 mm/m.
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego
wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi.


Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były
przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była
zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.
Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie
do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży.
W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki
mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za
pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne
z tworzyw sztucznych.
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych.



Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą
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Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem, a ościeżem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów
uszczelniających, dotyczących:

zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,

oczyszczenia powierzchni przylegania,

zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),

wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej.
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej
(taśmy paroszczelne).
Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny
między oknem, a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w
szczelinie między oknem, a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu
rosy). Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz
budynku.
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je
materiałami.
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację
termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami.
Szczelina między ościeżnicą, a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji
termicznej.
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych
paroprzepuszczalnych.
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a
ścianą.
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je
materiałami.


Montaż elewacji
Mocowanie

powinno umożliwiać rektyfikację ustawienia elementów podczas montażu

powinno umożliwiać przesunięcia konstrukcji podczas pracy związanej z użytkowaniem

wielkość i rodzaj mocowania dobrane na podstawie obliczeń
 powinno skompensować naprężenia na fasadę od przemieszczeń konstrukcji nośnej
budynku

nie powinny powodować miejscowych odkształceń powierzchni okładzin
Konstrukcja

powinna być zachowana ciągłość paroizolacji

okna powyżej drugiej kondygnacji szklone szkłem bezpiecznym

niedopuszczalne powstawanie mostków termicznych
Montaż elementów elewacji zgodny z wybranym systemem aluminiowym. Prace wykonywać ściśle z
zaleceniami Producenta, montując wszystkie elementy systemu.
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KONTROLA JAKOŚCI
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6



Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do
robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych
robotach.
Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:

prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją
techniczną,

rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan
wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi),

zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,

możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem, a
ościeżnicą.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i
odnotowane w dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.





Badania materiałów i wyrobów
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić:

zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją
techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,

zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją
techniczną,

w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów używanych w robotach montażowych,

stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy
przydatności materiałów uszczelniających.



Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu
prawidłowości wykonania:

podparcia progu ościeżnicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania
odstępów między łącznikami mechanicznymi),
 izolacji termicznej szczeliny między oknem, a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,

uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem, a ościeżem, ze
szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i
przestrzegania zaleceń technologicznych,

obróbek progu drzwi,

osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
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Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi, w szczególności w zakresie:
 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,

jakości robót montażowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi:



sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie
wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na
podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,
 sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,
 sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy
długości powyżej 2 m,
 sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł
powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem
samoczynnie zamykać się lub otwierać,
 sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy
zapewniając szczelność między tymi elementami,
 sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.



OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne



Obmiar robót
Jednostką obmiarowa jest 1m2 powierzchni fasad, okien, drzwi




ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na
całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między
oknem,
a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie
i izolację okna lub drzwi za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie
parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących).
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
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usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić
badania.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).


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



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

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robót,

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

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

protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

protokoły odbiorów częściowych,

karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,

wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron umowy.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać
oceny wizualnej.
Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi nie powinny być przyjęte. W
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność
regulacji okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna
i/lub drzwi ponownie do odbioru,

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i
trwałości okien i drzwi zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i
powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
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ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
ocenę wyników badań,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi z
zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.






Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po użytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.




PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne



Zasady rozliczenia o płatności
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego
Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu fasad okien i/lub drzwi



Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi stanowią określone w dokumentach
umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót,
potwierdzone przez zamawiającego.
Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi uwzględniają:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

obsługę sprzętu,

ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających
wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu,

zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej,

obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,

obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

obrobienie progów drzwi, – regulacja skrzydeł i okuć,
 obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,

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

oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
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usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej
specyfikacji technicznej,
likwidację stanowiska roboczego,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-EN 107:2002 (U)
Metody badań okien – Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości
oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003
jw.
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)
jw.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania.
PN-ENV 1187:2004
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda
badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla
określenia odporności na obciążenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla
określenia odporności na obciążenie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla
określenia odporności na próby włamania ręcznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001
Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006
jw.
PN-EN 12211:2001
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania.
PN-EN 12400:2004
Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,
żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,
żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej.
PN-EN 12365-3:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,
żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i
ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym
starzeniu.
PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z
płaszczyzny.
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PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne.
PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja
– Część 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja
– Część 2: Próba poligonowa.
PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część
1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część
2: Próba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006
Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do
wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach
zewnętrznych i Wewnętrznych
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem –
Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda
uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006
Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem –
Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła –
Część 2: Szczegółowa metoda obliczania.
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda
badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków –
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
PN-EN 13501-5:2006
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków –
Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
PN-EN 14608:2006
Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła.
PN-EN 14609:2006
Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006
Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1:
Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków
powietrznych elementów budowlanych.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999
Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
elementów budowlanych – Wymagania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
PN-75/B-94000
Okucia budowlane – Podział.


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

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z późn. zmianami).
 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).



Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
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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 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).
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. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
późn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe,
Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady –
1990 rok.
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ST-05 ROBOTY ELEWACYJNE
kod CPV 45443000-4
31. WSTĘP
31.1

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku biurowego (A) oraz przemysłowego
pompowni (B) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1 z
rozbudową wewnętrznych instalacji gazowych przebiegających na zewnątrz budynków.

31.2

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

31.3

Zakres robót objętych ST
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:

elewacji metoda lekko-mokra., tynk mineralny,

elewacji z blach stalowych falistych,

31.4

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Konstruktora.
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne

32.1

32.2

32. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania
ogólne w punkcie 2.
Rodzaje materiałów
Elewacja – metoda lekka-mokra:

tynk mineralny,

siatka zbrojąca

styropian EPS 70-040 gr. 15cm
Cokół:

tynk mineralny,

siatka zbrojąca

polistyren ekstrudowany gr. 10 i 5 cm
Elewacja - blacha stalowa falista:

istniejące płyty z blachy stalowej falistej

podkonstrukcja systemowa,

płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm,

paroizolacja
33. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.
Sprzęt niezbędny do montażu to:

Wiertarka

Wkrętarka

Śrubokręt
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34.1
34.2

35.1

Poziomica
Młotek
Drobne elementy ścierne
rusztowanie

34. TRANSPORT
Warunki ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.
Transport
Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport ręczny na placu budowy.
Sposób transportu i składowania nie może prowadzić do uszkodzenia elementów.
35. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.

35.2

Elewacja metoda lekka-mokra
Sposób wykonania elewacji zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Producenta wybranego systemu.

35.3

Elewacja z płyt kompozytowych
Sposób wykonania elewacji zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Producenta

36.1

37.1
37.2

38.1

39.1

36. KONTROLA JAKOŚCI
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy
przeprowadzić na podstawie oględzin.
37. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne
Obmiar robót
Jednostką obmiarowa jest 1m2 wykonanej elewacji z wszystkimi robotami towarzyszącymi
38. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z
dokumentacją techniczną
39. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne

39.2

Zasady rozliczenia o płatności
Rozliczenie wykonania elewacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót.

39.3

Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu fasad okien i/lub drzwi
Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi stanowią określone w dokumentach
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umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót,
potwierdzone przez zamawiającego.
Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi uwzględniają:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

obsługę sprzętu,

ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających
wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu,

zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

wykonanie robót elewacyjnych ,

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

oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,

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

likwidację stanowiska roboczego,

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
40.1

40. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
Świadectwa ITB
nr 659/87 Metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków ze styropianu.
WG PN – ISO 6946 Ochrona cieplna budynków
Instrukcja ITB nr 321 „ Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie”
BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i
samogasnące
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny
mineralnej. Filce i płyty
BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane
BN-81/6859-03 Tkaniny szklane
PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.
PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
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ST-06 ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
kod CPV 45421152-4; 45421146-9
41. WSTĘP
41.1

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku biurowego (A) oraz przemysłowego
pompowni (B) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1 z
rozbudową wewnętrznych instalacji gazowych przebiegających na zewnątrz budynków.

41.2

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

41.3

Zakres robót objętych ST
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:

Zabudowy płytami kartonowo - gipsowymi gr. 15 mm

Sufit podwieszany z płyt kartonowo - gipsowych gr. 15 mm

41.4

Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w
normie
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne

42.1

42.2

42. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania
ogólne w punkcie 2.
Płyty gipsowo - kartonowe
Płyty gipsowo = kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 –
wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych.
Tablica 1. Warunki techniczne dla płyt gipsowo – kartonowych.
Wymagania

01
1.

02
Powierzchnia

2.

Przyczepność kartonu do rdzenia
gipsowego

3.

Wymiary i tolerancje [mm]

4.

Masa 1m płyty o
grubości [kg]
2

GKFI
wodo- i
ognioodporna
03
04
05
06
równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując
odklejania się od rdzenia
grubość
9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; 18±0,5
szerokość
1200 (+0; -5,0)
długość
[2000¸3000] (+0; -6)
prostopadłość
różnica w długości przekątnych 5
≤9,5
≤12,5
11,0÷13,0
≤12,5
11,0÷13,0
≤15,0
13,5÷16,0
≤15,0
13,5÷15,0
≤18,0
16,0÷19,0
GKB
zwykła

LP

9,5
12,5
15,0
≥18,0

GKF
ognioodporna

GKBI
wodoodporna
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5.
6.
7.

8.

Wilgotność [%]
Trwałość struktury przy opalaniu
[min.]
Nasiąkliwość [%]
napis na
tylnej
stronie
płyty
Oznakowanie
kolor
kartonu
barwa
napisu

≤10,0
-

≥20

-

≥20

-

-

≤10,0

≤10,0

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN;
data produkcji
szary jasny

szary jasny

zielony jasny

zielony jasny

niebieska

czerwona

niebieska

czerwona

Tabela 2
PRÓBA ZGINANIA
Obciążenie niszczące [N]

Ugięcie [mm]

Grubość
nominalna płyt/
gipsowej [mm]

Odległość
podpór l
[mm]

9,5

380

450

150

-

-

12,5

500

600

180

0,8

1,0

15,0

600

600

180

0,8

1,0

>18,0

720

500

-

-

-

prostopadle do
równolegle do
prostopadle do
równolegle do
kierunku włókien kierunku włókien kierunku włókien kierunku włókien
kartonu
kartonu
kartonu
kartonu

42.3

Profile stalowe na ruszt
Profile na sufit podwieszany i ścianki działowe systemowe, zgodne z wybranym przez Wykonawcę
systemem.
Ścianki działowe z jednostronną okładziną z płyt GK montowane na profilach stalowych
ocynkowanych szerokości 100 mm.

42.4

Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpo-wiadającą
wymaganiom normy 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". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

42.5

Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje
różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
43. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych Tynków, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego
44. TRANSPORT

44.1

Warunki ogólne
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.
44.2

Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo – kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a
zarazem płaskim podkładzie.
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

44.3

Transport
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

45.1

45. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.

45.2

Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza
mieści się w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

45.3

Montaż okładzin z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw:
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz
górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są
kształtowniki stalowe
Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru
podstawowych zasadach:

styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je
tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do
połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących
pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek
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pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia
przypadającego na dany łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy różnego rodzaju obejm.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 15 mm.. Płyty
gipsowo-karton owe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów
nośnych rusztu,

mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich
dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi – poprzeczny 50 cm, podłuży 42 cm
Ruszt stalowy-standard
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu
determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników
krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych
(60/60).
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili
UD 27x28x 0,6 mocowanych do ścian.
45.4

Montaż ścianek - obudowa istniejących ścian
Grubość i rodzaj płyt gipsowo-kartonowych zależą od przeznaczenia ściany. Płyta o grubości 15 mm
może być użyta do standardowych ścian działowych o okładzinie pojedynczej lub podwójnej.
Na podłożu należy dokładnie zaznaczyć położenie stawianej ściany działowej. Za pomocą poziomicy
i liniału należy przenieść oznaczenie pionowo i poziomo na ściany i strop. Szybciej, dokładniej i
prościej można wymierzyć położenie konstrukcji nośnej za pomocą lasera.
Profile U należy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle do podłogi i stropu za pomocą
kołków rozporowych i wkrętów lub kołków rozporowych wbijanych w odstępach co 1000 mm. Na
wysokości ściany należy przewidzieć co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczających
ścian.
Grubość i gęstość objętościowa (kg/m3) materiału izolacyjnego należy dopasować w zależności od
wymagań dotyczących klasy odporności ogniowej zgodnie z Klasyfikacją Ogniow. ITB NP784.1/00/BW.
Profile C wstawić w profile U otwartą stroną w kierunku montażu w rozstawach osiowych 600 mm i
dokładnie wypionować.
Profile C muszą zachodzić na profile przyłączeniowe na głębokość 15 mm.
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo odkształcenia ściany na skutek ugięć stropu, profil C należy
skręcić przy sztywnych połączeniach ze stropem o min. 15 mm. Skrajne, przyłączane do ścian
masywnych profile C należy okleić taśmą uszczelniając
Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Do mocowania
używa się wkrętarki i wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe są mocowane do konstrukcji nośnej w
odstępach do 250 mm. Odstęp wkrętów od krawędzi płyty obłożonej kartonem powinien wynosić
min. 10 mm, a od krawędzi ciętej min. 15 mm. Montaż okładziny z drugiej strony ściany rozpoczyna
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się płytami o połowie szerokości (600 mm). Dzięki temu powstaje wzajemne przesunięcie styków
pomiędzy dwoma stronami ściany.
Poprzeczne połączenia płyt należy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków do 400 mm.
Niedopuszczalne są styki krzyżowe.
Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne należy podłożyć profil metalowy lub
zaszpachlować je z taśmą zbrojącą.
Wymagania dla płyt

Płyta

45.5
45.6

46.1
46.2

47.1

47.2

48.1

Długość

Szerokość

Grubość

Kolor

600 mm
1200
mm

600 mm
600 mm

15 mm
19 mm

Biały
Biały

Reakcja na
ogień
A2 – s1.d0
A2 – s1.d0

Odbicie
światła
83 %
88 %

Wilgotność
względna
95 %
95 %

Izolacyjność
36 dB
36 dB

KONTROLA JAKOŚCI
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6
Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PNB-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".
W szczególności powinna być oceniana: równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzie (czy nie ma
uszkodzeń), wymiary płyt (zgodne z tolerancją), wilgotność i nasiąkliwość, obciążenie na zginanie
niszczące lub ugięcia płyt
46. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne
Obmiar robót
Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
jednostka obmiarowa dla robót z gipsu i prefabrykatów gipsowych jest m 2
47. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
ST dały pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Robot/ okładzinowe. Suche Tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodność z dokumentacją techniczną,
b) rodzaj zastosowanych materiałów,
c) przygotowanie podłoża,
d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e) wichrowatość powierzchni.
48. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne
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48.2

Zasady rozliczenia o płatności
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni
suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego, obsługę sprzętu niewymagającego etatowej
obsługi, ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementów, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach z kształtowników
metalowych
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i
dopasowaniem,


49.1

49.2

dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin
taśmą papierową,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

49. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-72/B-10122
Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B79405
Wymagania dla płyt gipsowo-karton owych. PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
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.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków
73, 28-400 Pińczów.
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV Kraków 1996 r.
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ST-07 ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45431000-7
50. WSTĘP
50.1

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku biurowego (A) oraz przemysłowego
pompowni (B) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1 z
rozbudową wewnętrznych instalacji gazowych przebiegających na zewnątrz budynków.

50.2

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wszystkich robót malarskich przewidzianych w projekcie budowy budynków.
Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót malarskich

50.3

Zakres robót objętych ST
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących prac:

malowanie ścian,

malowanie sufitów
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej

50.4

Ogólne wymagania dotyczące robót
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego obiektów budowlanych nie narażonych
na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności:

przygotowanie podłoża

wykonanie powłok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań
dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz
ich odbiorów.

50.5

Określenia podstawowe
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia na
której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca
o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
środków pomocniczych.
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania
mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.
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51.1

51.2

51. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania
ogólne w punkcie 2.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich
Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

51.2.1 Farba emulsyjna

ilość warstw – 2

powłoka matowa

wodorozcieńczalna

podwyższona odporność na ścieranie
51.2.2 Farba lateksowa

zmywalna, odporna na szorowanie

lepkość 9000-14000

gęstośc 1,3-1,6 kg/m3
51.2.3 Gips szpachlowy

workowany, gotowy produkt, po zmieszaniu z wodą nadaje się do natychmiastowego użytku
51.2.4 Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana
wodociągowa woda pitna.
51.3

Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów malarskich
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:

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

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

spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

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

spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia
robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

51.4

Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź
aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem
i przed działaniem promieni słonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż
10.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
52.1
52.2

53.1
53.2

54.1
54.2

52. SPRZĘT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.
Sprzęty i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

pędzle i wałki,

mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
składników farb,

agregaty malarskie ze sprężarkami,

drabiny i rusztowania.
53. TRANSPORT
Warunki ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.
Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań, a w okresie zimowym zabezpieczyć przed
zamrożeniem. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
54. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.
Warunki przystąpienia do robót
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli
materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń
sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli
stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:

wykonaniu tzw. białego montażu,

ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przyściennych i cokołów,

oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

54.3

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
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54.3.1 Beton
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu.
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą
antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.
55.3.1

Tynki zwykłe




Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej
specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być
usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu,
wykwitów solnych).
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.

54.3.2 Podłoża z płyt gipsowo – kartonowych
Powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz
styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
54.4

Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:

w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartości
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią
wentylację.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

54.5

Wymagania dotyczące powłok malarskich

równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,

nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

nie mieć śladów pędzla,

w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją
projektową,

być odporne na zmywanie wodą

nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych
barw,

54.6

Inne elementy
W projekcie aranżacji pomieszczeń na ścianach umieszczono różne symbole, które można wykonać
za pomocą wcześniej przygotowanych szablonów do malowania lub nakleić (wybór należy do
Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem)

55.1

55. KONTROLA JAKOŚCI
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6
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55.2

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
55.2.1 Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących
terminach:

dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z
uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót
tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie
elementów metalowych, wilgotność tynku,

płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie
wkrętów,
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji
technicznej robót tynkowych.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność
podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową.
55.2.2 Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną
w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypełniaczy

kożuch,

ślady pleśni,

trwały, nie dający się wymieszać osad,

nadmierne, utrzymujące się spienienie,

obce wtrącenia,

zapach gnilny,

55.3

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

zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

prawidłowości przygotowania podłoży,

jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od
zakończenia ich wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

sprawdzenie odporności na wycieranie,

sprawdzenie przyczepności powłoki,

sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady
farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli
żaden z kwadracików nie wypadnie,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
56.1
56.2

57.1
57.2

56. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne
Obmiar robót
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni
każdego z nich do 0,5 m2.
57. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. Wyniki badań
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, Jeżeli wszystkie pomiary i
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badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do robót
malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić
badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
58.2.1 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli
umowa taką formę przewiduje).
57.3

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

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robót,

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

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

protokoły odbioru podłoży,

protokoły odbiorów częściowych,

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

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

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru,

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego
zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
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wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

ocenę wyników badań,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

57.4

58.1
58.2

59.1

59.2

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.
58. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne
Zasady rozliczenia o płatności
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych
robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
59. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-91/B-10102
Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania.
PN-EN ISO 2409:1999
Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002
Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie
olejno-żywiczne,
ftalowe,
ftalowe
modyfikowane
i
ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81801:1997
Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002
Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkilowe
PN-C-81913:1998
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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.
Ustawy

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

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

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
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59.3

1118).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami).

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

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. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

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

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

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
173, poz. 1679 z późn. zmianami).
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ST-O8 CZYSZCZENIE ELEWACJI
Kod CPV - 45452000-0 1.

Wstęp
1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku biurowego (A) oraz przemysłowego pompowni
(B) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1 z rozbudową wewnętrznych
instalacji gazowych przebiegających na zewnątrz budynków
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części
jest wykonanie renowacji elementów elewacji z cegły.
1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie czyszczenia - renowacji elewacji z cegły obejmuje: oczyszczenie wątków ceglanych metoda hydrodynamiczna przy pomocy myjki wysokociśnieniowej, doczyszczenie wątków ceglanych z nawarstwień nie usuniętych metodą hydrodynamiczną środkiem
lekko kwaśnym Alkutex Fassadenreige -Paste, lub równoważnym - oczyszczenie spoin ścian z
nawarstwień z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość 5cm w miejscach łatwo dostępnych, wzmocnienie struktury cegieł i spoin preparatem Funcosil Steinfestiger 300, lub równoważnym uzupełnienie spoin FUNCOSIL FUGENMÖRTEL, lub równoważnym - uzupełnienie ubytków za pomocą
kitów Funcosil Restaurermotel, lub równoważnym - zabezpieczenie wątków ceglanych oraz spoin przez
hydrofobizację preparatem Funcosil SNL, lub równoważnym
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót
oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. ALKUTEX FASSADENREINIGER PASTE Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku
amonowym z zagęstnikiem. Preparat Alkutex Fassadenreiniger-Paste rozpuszcza w sposób delikatny,
ale bardzo skuteczny zabrudzenia na powierzchni porowatych, mineralnych materiałów budowlanych jak
klinkier, cegła i kamień naturalny. Wskutek niewielkiej kwasowości pasty ubytek substancji czyszczonej
jest bardzo mały. Wstępne zmoczenie powierzchni jest zalecane jedynie w przypadku wysokich
temperatur. Przy stosowaniu na piaskowcu zawierającym dużo żelaza (np. na piaskowcach żółtych) nie
następuje pogłębienie koloru. Ciemne rodzaje kamienia mogą ulec rozjaśnieniu w wyniku długiego czasu
pozostawiania pasty na elewacji. Zalecamy wykonanie powierzchni próbnych. Tiksotropowy charakter
preparatu umożliwia czyste i sprawne wykonanie prac, materiał nie spływa. Dane techniczne: - Nie
zawiera kwasu solnego - Nie zawiera wolnego kwasu fluorowodorowego - Odczyn pH: 5 - Lepkość: 1200
mPa•s - Nośnik: woda - Wygląd: tiksotropowa pasta - Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą
wodą. - Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 1 kg, 5 kg i 30 kg. - Trwałość podczas
składowania: W zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłodnym, ale chronionym przed
mrozem co najmniej 12 miesięcy. - Preparat posiada atest higieniczny PZH. 15
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2.3. FUNCOSIL STEINFESTIGER 300 Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; cegły,
kamienia. Ester etylowy kwasu krzemowego bez dodatków hydrofobizujacych. Nie zawiera
rozpuszczalników organicznych. Funcosil Steinfestiger 300 reaguje ze znajdującą się w systemie porów
woda względnie z wilgocią atmosferyczną. Wytrąca się przy tym czysto mineralny, amorficzny,
uwodniony żel dwutlenku krzemu stanowiący spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje
utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne. Szybkość reakcji wytrącania żelu silnie zależy od
temperatury i wilgotności. W normalnych warunkach (20°C / 50% względnej wilgotności powietrza)
wytracanie spoiwa krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu Funcosil
Steinfestiger 300 wytraca się ok. 300 g żelu krzemionkowego stanowiącego spoiwo. Dane techniczne w
momencie dostawy: - Zawartość estrów etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag. - Gęstość przy
20°C w kg/l: ok. 1,0 - Temperatura zapłonu: 40° C - Kolor: bezbarwny - lekko żółtawy - Zapach: typowy
dla estrów etylowych kwasu krzemowego - System katalizatora: neutralny - Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia musza być suche i czyste. Po użyciu oraz przed dłuższymi przerwami w pracy należy je
dokładnie oczyścić rozpuszczalnikiem V 101. - Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 5 l,
30 l i 200 l - Trwałość podczas składowania: W zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu
chronionym przed mrozem, chłodnym i suchym można składować, przez co najmniej 1 rok. - Funcosil
Steinfestiger 300 reaguje z wilgocią, dlatego napoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć po
pobraniu materiału. - Preparat posiada atest higieniczny PZH. 2.4. FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa
renowacyjna. Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej. Parametry fizyczne odpowiadają
wymaganiom zapewnienia możliwie niskiego skurczu własnego oraz właściwości fizycznych i
mechanicznych dostosowanych do kamienia naturalnego stanowiącego podłoże (wytrzymałości na
ściskanie i odrywanie, transport wody itd.). Wielkość ziarna kruszywa odpowiada w wysokim stopniu
uziarnieniu drobnoziarnistego piaskowca. Możliwe są modyfikacje uziarnienia i twardości w celu
dostosowania do wymagań podłoża. Dane techniczne: - Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/l - Wytrzymałość
na zginanie: po 7 dniach ok. 3 N/mm2, po 28 dniach ok. 4 N/mm2 - Wytrzymałość na ściskanie: po 7
dniach ok. 10 N/mm2, po 28 dniach ok. 15-20 N/mm2 - Wytrzymałość na odrywanie: po 28 dniach > 1
N/mm2 - Moduł Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 15 * 103 N/mm2 - Odkształcenie skurczowe: DIN
52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m, po 28 dniach ok. -0,7 mm/m - Kolory: 0750 biały, 0751 ochra, 0752
czerwonobrunatny, 0753 turkusowoszary, 0754 piaskowiec bamberski, 0755 żółtozielony, 0756 beżowy,
0757 ceglanoczerwony, 0758 jasno beżowy, 0759 antracyt, 0760 margiel, 0761 jasnożółty, 0762
piaskowiec czerwony, 0763 ceglanopomaranczowy, 0764 kremowy, 0765 szary, 0766 jasnoszary, 0769
kolory specjalne - Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo woda. - Rodzaj opakowania: Worek
papierowy 30 kg. - Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach, przy składowaniu w suchym
miejscu, co najmniej 1 rok. - Preparat posiada atest higieniczny PZH.
2.5. FUNCOSIL FUGENMÖRTEL Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji. Charakteryzuje się
ona wysoką przyczepnością, zarówno w stanie świeżym jak i po stwardnieniu. Dzięki swoim względnie
niskim wytrzymałością i korzystnemu stosunkowi wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na
ściskanie jest w małym stopniu podatną na zarysowanie. Przy tym biała zaprawa spoinowa zawiera
wapno a szara tras i cechuje się podwyższoną odpornością na siarczany. Stwardniała zaprawa Funcosil
Fugenmörtel jest w zasadzie niewrażliwa na wilgoć i przepuszczalna dla pary wodnej jak również
odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz. Możliwe są modyfikacje uziarnienia i twardości w celu
dostosowania do wymagań spoinowanej elewacji. 16 Dane techniczne - Gęstość nasypowa: ok. 1,6
kg/dm3 - Kolor: nr art. 1026 szary tras, nr art. 1027 stara biel, nr art. 1029 odcienie specjalne - Zawartość
porów powietrznych (% obj.): ok. 20 - Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok.
15 - Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. - Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. - Produkt posiada atest higieniczny PZH.
2.8. FUNCOSIL SNL Reaktywny, oligomeryczny roztwór siloksanowy o nikłym zapachu przeznaczony do
hydrofobizującej impregnacji mineralnych materiałów budowlanych. Funcosil SNL wyróżnia się wysoką
odpornością na alkalia, tzn. że podłoże przeznaczone do impregnacji może wykazywać wartość pH do 14
bez ujemnego wpływu na skuteczność zabiegu. Ze względu na małocząsteczkowa strukturę w stanie
wyjściowym preparat Funcosil SNL wykazuje bardzo dobra zdolność penetracji i reaguje chemicznie w
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materiale budowlanym w obecności wilgoci atmosferycznej przechodząc w hydrofobowa, odporna na
promieniowanie ultrafioletowe i działanie czynników atmosferycznych substancje czynna - polisiloksan.
Po zabiegu substancja czynna odkłada się na ściankach kapilar i porów jako makromolekularna warstwa,
nie wpływając znacząco na zdolność dyfuzji pary wodnej. Funcosil SNL zmniejsza wnikanie wody i
substancji szkodliwych, które mogą występować w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzięki temu zagrożenie
mineralnej powierzchni materiału budowlanego atakiem mikroflory. W wielu przypadkach ulega poprawie
odporność na działanie mrozu i soli rozmrażającej.
Dzięki obniżeniu przewodności cieplnej zmniejszają się straty energii. Powierzchnie materiałów
budowlanych zaimpregnowane preparatem Funcosil SNL wykazują wyraźnie mniejszą skłonność do
brudzenia się.
Dane techniczne w momencie dostawy:
- Zawartość siloksanów: ok. 7 % wag.
- Nośnik: węglowodory alifatyczne o nikłym zapachu
- Gęstość: ok. 0,80 g/cm3
- Lepkość: 44 sek. w kubku DIN 2
- Temperatura zapłonu: > 30°C
- Wygląd: bezbarwny płyn Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej:
- Zawartość polisiloksanów: ok. 5 % wag.
- Nasiąkliwość: bardzo mała - Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: dobra
- Odporność na warunki atmosferyczne: wysoka
- Długotrwałość działania: > 10 lat udowodnione
- Odporność na alkalia: do pH 14
- Wysychanie bez klejenia się: zapewnione
- Skłonność do brudzenia się: mała
- Czyszczenie narzędzi:
Urządzenia muszą być suche i czyste. Narzędzia należy czyścić po zakończeniu pracy i przed dłuższymi
przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.
- Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej: 30 l i 200 l
- Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 1 rok. Pojemniki należy
chronić przed temperaturami powyżej +30°C i składowa ć w miejscu suchym. Napoczęte pojemniki
należy jak najszybciej zużyć.
- Preparat posiada atest higieniczny PZH.
2.9. WODA Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
3. Sprzęt Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: - do
przygotowania podłoża
– narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: młotki, przecinaki; narzędzia do oczyszczenia
powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
- urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia
wodą pod wysokim ciśnieniem, - do nasączania preparatem do wzmacniania kamienia - niskociśnieniowe
urządzenie natryskowe, urządzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), opryskiwacz butelkowy,
kompresy,
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym
mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na
zaprawę,
- do nakładania impregnatu hydrofobizującego
- niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, opryskiwacz butelkowy.
- do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych
- pędzel, kielnie, szpachla, paca pokryta porowatą gumą, cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itd.,
- do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka.,
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4. Transport Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych.
Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedna osobę.
Można je przewozić dowolnymi środkami transportu.
Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne
impregnaty, grunty i farby należy chronić przed mrozem.
Materiały należy składować w zadaszonych magazynach.
Należy sprawdzać termin ważności produktu.
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach.
Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w
takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny
wody.
5. Wykonanie robót Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi
w instrukcjach technicznych.
5.1 Czyszczenie powierzchni elewacji
Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest możliwe ale
jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt.
Czyszczenie powinno polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów
budowlanych.
Optymalna pod względem technicznym metoda czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie
(piaskowanie).
Czyszczenie wykonuje się specjalnym urządzeniem (np. Rotec) przy użyciu możliwie delikatnych
materiałów ściernych.
W metodzie tej nie używa się środków chemicznych.
Nośnikiem materiału ściernego jest mgła wodna przez co możliwe jest bardzo dokładne oczyszczenie bez
niszczenia materiału budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostają suche a otoczenie obiektu
piaskowanego tą metodą, mniej zapylone niż w przypadku stosowania innych urządzeń.
Typowe urządzenia do piaskowania stali i betonu nie nadają się do czyszczenia elewacji z cegły lub
piaskowca.
Alternatywną metodą jest czyszczenie przy użyciu specjalnej pasty ALKUTEX FASSADENREINIGERPASTE i urządzenia do mycia woda (najlepiej gorąca) pod ciśnieniem (np. Kärcher).
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie maja być
czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je folią polietylenowa.
Wada metody chemicznej jest stosowanie wody, która może uruchomić sole znajdujące się w murze.
Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na całej elewacji konieczne jest wykonanie prób.
TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA PASTĄ ALKUTEX FASSĄDENREINIGER • Nanieść na suche
powierzchnie elewacji pastę ALKUTEX FASSĄDENREINIGERPASTE za pomocą pędzla lub wałka.
Zużycie zależy od stopnia zabrudzenia, należy nanieść co najmniej 0,3 kg/m2.
Pasta powinna pozostawać na elewacji przez 3-5 minut. • Miejscowe większe, intensywne zabrudzenia
ręcznie przetrzeć szczotką, przed zmyciem wodą. • Zmyć czyszczone powierzchnie wodą pod
ciśnieniem. Ciśnienie należy dobierać tak aby dokładnie usunąć pastę i zabrudzenia ale nie uszkodzić
elewacji.
ZUŻYCIE: min. 0,3 kg/m2 ALKUTEX FASSADENREINIGER-PASTE (nr art. 0666) 18
Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń należy mechanicznie usunąć odspojone fragmenty tynków
oraz wydłutować wypełnienia spoin na głębokość co najmniej 2 cm.
Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o osłabionej strukturalnie cegle lub kamieniu, wykonać wstępnie
zabieg wzmocnienia całej powierzchni nasączając preparatem FUNCOSIL STEINFESTIGER 300.
5.2 Renowacja cegły i kamienia Przed uzupełnieniem ubytków w cegle i kamieniu, miejsca osłabione
należy wzmocnić preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić
materiałowi pierwotny profil wytrzymałości - nie może prowadzić do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej
warstwy przypowierzchniowej.
Zaleca się zastosować preparat FUNCOSIL STEINFESTIGER 300.
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Naprawa ubytków cegły i piaskowca zaprawa renowacyjna FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL powinna
przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd.
Należy stosować kilka kolorów zaprawy dopasowanych wg. wzornika lub zamówionych zgodnie z
próbkami.
Nowa spoina powinna być wykonana z fabrycznie przygotowanej zaprawy FUNCOSIL FUGENMÖRTEL,
której właściwości są dostosowane do właściwości starych murów.
Cała elewacja powinna być zabezpieczona przed wnikaniem wody – należy wykonać impregnację
hydrofobizującą preparatem FUNCOSIL SNL.
Naprawa ubytków w cegle zaprawą FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL
• Po oczyszczeniu muru preparatem Alkutex Fassadenreinigerpaste, wykuć stare naprawy i odspojone
fragmenty materiału.
• Wzmocnić podłoże preparatem FUNCOSIL STEINFESTIGER 300
• Oczyścić naprawiane miejsce sprężonym powietrzem i dobrze nasączyć wodą.
• Nałożyć warstwę szczepną będącą szlamem złożonym z zaprawy FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL i
wody (ok. 1 l wody i 5 kg zaprawy).
• Na świeżo nałożoną warstwę szczepną nałożyć FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL w konsystencji
plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy).
Nałożona warstwa zaprawy powinna wystawać 1-2 mm powyżej otaczające cegły a jej grubość nie
powinna przekraczać 3 cm.
• Lekko ściągniętą zaprawę przetrzeć pacą pokrytą porowatą gumą.
• Wykonać obróbkę kamieniarską po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca do
otaczającej powierzchni.
ZUŻYCIE: 0,5-3 l/m2 zależnie od podłoża FUNCOSIL STEINFESTIGER 300 (nr art. 0720) 1,8 kg/l ubytku
FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL (nr art. 0750-0769) 5.3
Naprawa spoin zaprawa FUNCOSIL FUGENMÖRTEL Kolor zaprawy należy dobrać do koloru istniejącej
spoiny.
• Usunąć zniszczoną spoinę na głębokość min. 2 cm.
• Oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć wodą.
• Wymieszać zaprawę FUNCOSIL FUGENMÖRTEL z wodą (ok. 13%). Zaprawa powinna mieć
konsystencję gęsto-plastyczną.
Wcisnąć zaprawę w szczelinę i ściągnąć.
ZUŻYCIE: 4,0 kg/m2 FUNCOSIL FUGENMÖRTEL kolory: szary tras (nr art. 1026), stara biel (nr art.
1027), kolor na zamówienie (nr art. 1029) 5.5 Hydrofobizacja
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację należy zaimpregnować odpowiednim
środkiem hydrofobizującym.
Do impregnacji cegły ceramicznej najlepiej nadaje się preparat FUNCOSIL SNL.
Przy zastosowaniu impregnatów opartych na małocząsteczkowych silanach i siloksanach (do takich
produktów zalicza się Funcosil SNL) i przestrzeganiu zalecanego zużycia osiąga się duże głębokości
wnikania i trwała ochronę.
Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu hydrofobizacji preparatem Funcosil SNL elewacja
ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody równie skutecznie jak bezpośrednio po zaimpregnowaniu.
ZUŻYCIE: należy określić w trakcie badań laboratoryjnych i na powierzchni próbnej orientacyjnie - 0,8
l/m2 FUNCOSIL SNL (nr art. 0602) 19 5.8.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pasta do czyszczenia elewacji Alkutex Fassądenreiniger-Paste jest klasyfikowana jako preparat żrący,
zawiera wodorofluorek amonowy.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje oparzenia. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
• w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to
możliwe, pokaż etykietę.
Preparat do wzmacniania kamienia Funcosil Steinfestiger 300 jest klasyfikowany jako szkodliwy (dla
zdrowia), zawiera ortokrzemian tetraetylu.
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Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie i drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pary/rozpylonej cieczy
• unikać zanieczyszczenia oczu
• w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę
• stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Stosowane materiały mineralne przeznaczone do uzupełniania ubytków i spoinowania zawierają cement,
który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno.
Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne
Preparat do impregnacji hydrofobizującej Funcosil SNL jest klasyfikowany jako szkodliwy, zawiera
benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa); zawartość związków aromatycznych: < 0,5%.
Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy
• unikać zanieczyszczenia skóry
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
• stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
• w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać
opakowanie lub etykietę.
6. Kontrola jakości robót Roboty remontowe a zwłaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na
elewacjach obiektów objętych ochroną konserwatorską, wymagają wysokich kwalifikacji i zezwoleń
uzyskiwanych każdorazowo od PSOZ. Są one wydawane na podstawie ważnych dokumentów
wykonującego prace lub sprawującego kontrole nad pracami dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki
lub osoby posiadającej zezwolenie na wykonywanie określonych prac w obiektach zabytkowych.
Kontroli jakości robót podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót.
Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa
Budowlanego.
System materiałów do renowacji cegły i kamienia wymaga utrzymania odpowiednich warunków
technicznych i klimatycznych.
Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych
materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych
preparatów.
Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. Wykonawca
zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac.
W tym celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: 20
• Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.
• Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni,
• przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów.
Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
• Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac: termometry powierzchniowe, - termometry do pomiaru temperatury powietrza, - przyrządy do pomiaru
grubości warstw.
• Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklaracje zgodności z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne
badania.
• W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.
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• Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.
W celu oceny prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizującej należy wykonać badanie
nasiąkliwości powierzchniowej metodą nieniszczącą z zastosowaniem specjalnego przyrządu tzw. rurki
Karsten’a.
Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od wykonania hydrofobizacji.
Pomiar należy prowadzić przez jedną godzinę.
Uzyskany wynik nie może przekroczyć 0,2 kg/(m2/h).
7. Obmiar robót
Dla prac związanych z renowacją elewacji z cegły lub kamienia naturalnego obmiar robót prowadzi się w
1 m2 powierzchni poddawanej renowacji.
Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża po czyszczeniu
Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed
przystąpieniem do właściwych robót renowacyjnych.
Stopień wymaganego oczyszczenia zależy od rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu.
Wymagany stopień oczyszczenia powinien być uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego
obiektu, na podstawie odpowiednio dużej powierzchni próbnej (co najmniej 1 m2)
8.2. Odbiór robót Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne
wyniki.
9. Podstawy płatności Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót
według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego.
10. Przepisy związane PN-EN 998-1
Wymagania dotyczące zapraw do murów.
Część 1:
Zaprawa tynkarska PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów.
Część 2:
Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów PN-EN 1015-3:2000
Metody badań zapraw do murów.
Część 3:
Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) PN-EN 1015-4:2000
Metody badań zapraw do murów.
Część 4:
Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) PN-EN 1015-7:2000
Metody badań zapraw do murów.
Część 7:
Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie PN-EN 1015-10:2001
Metody badań zapraw do murów.
Część 10:
Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy PN-EN 1015-11:2001
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Metody badań zapraw do murów.
Część 11:
Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 21 PN-EN 1015-12:2002
Metody badań zapraw do murów.
Część 12:
Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania PN-EN 101518:2001 Metody badań zapraw do murów.
Część 18:
Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy
PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów.
Część 19:
Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do
tynkowania PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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