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1.2. Przedmiot
Przedmiotem ie.jszej specyfikacji technicznej sQ wymagania techniczne dotyczqce

wykonania i rob6tzwqzanych z remontem budynku Swietlicy w Sk6rcu.

Zakres specyfftacji.

2[ssaniu i reali
Specyfikacja nrpzna jest stosowana jako dokument

ji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

przetargowy i kontraktolvy przy

Roboty, kt6ryc dlptyczy specyfikacja, obejmuj4 wszystkie czynnoSci umoZliwiaj4ce
u5 kt6rego zakres okresla dokumentacja w postaci opisu pomieszczen iwvkonanie

rysunk6w proj pomieszczef po remon cie oraz pomocnir:z o przedmtar rob6t .

g r/w szczeg6lowe specyfikacje techniczne:

Podklady pod poszJdzki

wiowej

Pokrycie dachrJ

jest urzqdzenie zaplecza budowy, oznakowanie placu budowy
. Wykonawca w projekcie zagospodarowania placu budowy

vtyszczeg6lni prirce nie wymienione w umowie, Iecztowarzysz4ce i specjalne takie jak:

- vrzqdzenie i likwidacja placubudowy,
- dziatariE ochronne; zgodnre z warunkami BHP, natzeczwlasn4 i podwykonawc6w

i zabezpie czenie material6w,
- b6t wykonywanych przezpodwyko c6w,
- ubezpieqzenie rob6t,

Wykolrawca wykona wlasnym staraniem i na wlasny koszt caloSi rob6t towarzysz4cych.

l.4.Informacja o terenie budowy
Z,amavnajqcy po podpisaniu umowy z Wykonawc4 i dostarczeniu kopii polis i pokwitowari

zaplaty skladek iuberzpieczeniowych budowy ptzez Wykonawca, udostgpni Wykonawcy nie

p6intej niZ wteimihie do 14 dni teren dlazlokalizowania zapleczahudowy.

Zamawiaj4cy zbrganizuje przekazanie placu budowy Wykonawcy orcz wskaze miejsca

podl4czenia mefli6w.

1.5. Organrzacla rbb6t iprzekazanie placu budowy

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
posiada pelne prawa do dysponowania Placem Budowy i
Budowy wrz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
i.

Zamawrajqcy Wskaze Wykonawcy na terenie, powierzchnig do zagospodarcwania na

wydzielony Plac razem z miejscami przylqczenia rnedi6w, oraz udzieli mu pelnego prawa



do dysponowanih nirhn na okres budowy. Wykonawca po zakofrczeniu budowy pr4rwr6ci

zajmowanqpowiprzqhnig do stanu pierwotnego.

a ce16'w budowlanych i konsumpcyjnych na

onawcg ponosi Wykonawca. Wykonawca
e przyN1cza. PrzyLqcza bgd4 wykonane w

odpowiednim stanie technicznym ptzez caly

te z zakohczeniem Rob6t, a wszelkie zmiany

przywr6cone do startu pierwotnego.

1.5.3. Zasilanie
Zanawiajqcy
udostgpniona

punkt przylEczenra energii dla cel6w budowlanych. Moc
zid tematem oddzielnych konsultaoji. Wykonawcar na sw6j koszt wykona

wszelkie przylqcza. Koszt ntZrytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

Wykonawca na koszt ma r6wnie2 usun46 instalacjg i wyr6wna6 wszystkie szkody po

zakoirczeniu rob6t.

1.6. Zrbenpieczpnid interes6w os6b trzecich

owa6 niezbgdne przepisy, instrukcje oraz

.zwiryffirc 
z realizacj4 rob6t lub mog4

nej.

ny przed uszkodzenLiem lub zniszczeriem

a6ciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
y nast4li uszkodzenie lub zriszczerie
onawca na sw6j koszt naPrawi lub

odtworzy uszkQdzOnq wlasnoS6

Stan uszkodzo4ej lub naprawionej
powstaniem us{korlzenia .

wlasnoSci powinien by6 nie gotszy niz przed

3. Przed przystilliqniem do rob6t Wykonawca
kroki maj4ce da <relu zabezpieczenie ptzed

powinien podjq6 wszelkie niezbgdne
ich uszkodzeniem w czasie rcalizacii

rob6t.
enia instalacji Wykonawca natychmiast
qcq lub bEd+cq wla5cicielem instalacji,
wsp6lpracowal w usunigciu powstalej

ycznymi.
wykazanych na planach i rysunkach
iaj4cego i powstale bez winY lub
na koszt Zanaurnj1cego. W pozostalych

i4z4 WYkonawcg.

ania rob6t.
czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dzie:
- podeimowaf {wsz:elkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie sig do przepis6w i
norm iotycz4clch ochrony Srodowiska na terenie i wok6l terenu budowy oraz unika6

nastgpstwie j ego sprosobu dzialania.



1.8. \ilarunki b{zp.ieczefstwa pracy i ochrona przeciwpoLarowa

. | / | ! - -,- -.l- L-. ' f L:-:^---
1.8.1. Wymaga{ia dotycz4ce bezpieczerfistwa i higieny pracy.
l. Podczas realfza<jji Rob5t, Wykonawca powinien przestrzegai wszystkich przepis6w
dotycz4cych bezpieczehstwa i higieny pracy" W szczeg6lno$ci Wykonawca ma

obowiqzek zidbEc, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiec
wymagan

i. szkodl iwych dla zdrowlra, oraz nie spelniaj4cych odpowiednich

2. Wvkonawca zapewni| wszelkie urz4dzenta zabez:pieczaj4ce oraz sprzgt
terenie budowy oraz dladla ochrony

zapewnienia
zdrowia os6b zatrudnionych na

publicznego.

3. Wykonawca pclwinien zapewnl i utrzymywad w odpowiednim stanie urzqdzerua

socjalne dla p{rsohelu prowadzqcego roboty objgte Kontraktem.

1.8.2. Ochrona p rzpciwp o Lar ow a

Wykonawca bgdzte przestrzegal przepis6w ochrony przeciwpoharowej, bgdzie
wyrnagany przez odpowiednie przepisy na

kladowane w spos6b zgodny z przepisami i
. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za

rezultat rcalizacji rob6t albo przez personel

1.9. Zahezpiecienie terenu budowy.
Wykonawca jest itobowiryany do zabezpieczetia terenu
realtzacji rob6ti a2; do zakoirczetia i odbioru koricowego
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje
umownej.

1.10. Nazwy i kodyl zakresu rob6t objgtych zam6wieniem
Kod - roboty remontowe i renowacyine-

budowy w okresie trwania
rob6t. Koszt zabezpieczeria

sig, 2e jest wl4czony w cenie

4s4s3000-7
Grupa rob6t
Klasa robtft

- roboty remontowe i renowacyine- 454
- roboty remontowe i renowacyine- 4545

0t - robofy remontowe i renowacyine- 45453Kategoria rob

1.11. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podstaWowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne s4 z Polskimi Normami,
warunkami teohnicznymi wykonania i odbioru rob6t i odpowiednimi przepisami,

aprobatarni i atQstarni.

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZ4CE MATERIAT,OW I WYPOSAZEI\I-IA

materiaN6w dostarczanych na Plac Budowy
Projektem, Specyfikacj4 Techniczn4- Cz$e

56 og6lna. Zadne materialy przeznaczone do

4 dostarczone przed ich zatwierdzeniem.
aniu rob6t bgd4 nowe i nieuZywane, chyba,

o produkowanych i odpowiada6 normom i
arrz ich najnowszym wersjom tu nie
h to dotyczy rm;uszqposiadad wymagane

dla nich Swiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz wymagane Ustaw4

cert5rFft aty b e zpiecZeristwa



2.2. Zmiany maferial6w
Wykonawca mqze w trakcie rcalizacji rob6t dokona6 znttarty dostawcy material6w.
Powinien on pdwizidomil Zamawiaj4cego o sugerowanych amianach i przedstawi6 do

zatwierdzenia u{okgmentowane dowody, Ze produkt alterratywny jest ekwiwalentny w
stosunku d wzglgdem materiatu, bezpieczefstwa,
niezawodno z pozostatymi elementami, dostgpnoSci

akcesori6w
W pr4rpadku u*,ysldania zgody na zmianE Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich
znian.
Wprowadzone zmiatrry nie mog4 wptynad na zrniang ceny.

2.3. WadliwoSd material6w
ca dopuSci do dostarczenia na plac budowy material6w,

, to Zamawiaj4cy zaz4da od Wykonawcy uzyskania

Wykonawca bgdzip zobowi4zarry do pokrycia wszystkich dodatkowych koszt6w
zwryzarty ch z do starpzeni em takich material6w.
Materiaty nie odporyiadaj4ce wymaganiom zostan4 przez Wykonawcg wywiezione z Placu
Budowy.
Wykonawca nie ma prawa wbudowywad mateirallw lub wzqdzefi nie zaakceptowanych
ptzezZamawiaj4cego.

pKT 3. WYMA-GA]\rA DOTYCZ4CE SPRZ4TU I MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWX,ANYCH

Wykonawca zobowi4zany jest do uzywania tylko takiego spzgfir, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoS6 wykonywanych rob6t. Sprzgt uz5rwany do rob6t
powinien byd zgod.hy z ofert4 wykonawcy i odpowiadad pod wzglgdem typ6w i iloSci
wskazaniom zdmaitym w ST. Liczba i wydajno56 sprzgtu bEdzie gwarantowai
przeprowadzenig rob6t zgodnie zzasadarri okreSlonymi w dokumentacji budowy i ST.

pKT 4. WYMAGANTA DOTYCZ4CE snOOr6W TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zbbowiqzany do stosowania tylko takich Srodk6w transportu, kt6re nie
urptyna niekorzystnie na jakoS6 wykonywanych rob6t i wlaSciwoSci przewoZonych

material6w. Wykonawca bgdzie usuwa6 na biehqco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia slpowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do

terenu budowy oraz naterenie budowy.

PKT 5. W'rrU,{CANIA DOTYCZACE
ROB6T BUDOWLANYCH

WI,ASCIWOSCT WYKONYWANIA

Wykonawca jesf odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zajakoSi
material6w i wykonywanych rob6t, za ich zgodno6d z dokumentacj4 i ST. Sprawdzenie
rob6t przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich
dokladnoSd. Dedyzjis inspektora nadzoru dotycz4ce akceptacji lub odrzucenia material6w
element6w rob6t bqd4 oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji
i ST oraz wskaZanych inspektora nadzotu
bqd4 wykonywane hie po ich otrzymaniu
przez Wykonaqcg, po tego t5rtutu ponosi

Wvkonawca.



pKT 6. roxrRoLL, ADANTA r ounr6n wrrnon6w r non6r

Celem kontrol{ jpkoSci rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osi4gn46 zalo?onajako6i robrit. Wykonawca jest odpowiedzialny za

wvkonane ro zgodnie z vtymagaruami zawartymi w dokumentacji, ST i normami.
Inspektor nadzofu jbst uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania pr6bek i badania

material6w i iona mu bgdzie wszelka pomoc ze strony wvkonawcy i producenta

uScii do uficia tylko te materialy, kt6re

ajq zgodnoS6 z kryteriami technicznymi

, aprobat technicznych oraz wlaSciwych

zgodnoSci z:

6w, rila kt6rych nie ustanowiono Polskiej
on? w pkt. A, dla kazdej partii dostarczonych
w/w dokumenty okre6laj4ce w spos6b

rialy, kt6re nie spelnia tych wymagan bgd4

odrzucone.

6.2. Dokumen{' brldowY.

l
-t

- korespondencjg n4 budowie.
2. Przechowywqnie dokument6w budowy.

enenie budowy w miejscu
dokument6w budowv

zrprawem.

PKT 7. ODBIOR ROBOT BUDOWLAI{YCH

W zale2no6ci od ustaleri odpowiednich SST roboty podlegaj4 nastgpuj4cym etapom

odbioru:
- odbi6r rob6t zlnkaj4cych i ulegaj4cych zakryciu,
- odbiorowi koflcowemu
Dokumenty odliorU koricowego :

- projekt budowlany powykonawczy
- dziennik budoyy
- atesty jakoSciowe wbudowanych material6w
- protokoly pr6Q i badan
- wykaz wbudowan$chwzqdzefiwraz z instrukcjarni obslugi
- wykaz przekfiarr1jch kluczy
- oSwiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym

PKT 8. ROZLICT)ENIE ROBOT BUDOWLAI\YCH

Rozliczenie rob6t rlast4pi na podstawie faktycznie wykonanej pracy, po6wiadczonei przez

Zamawiajqcego oriz. odpowiedniej sumy ryczahowej lub stawki jednostkowej wykazanej
przez WykonarycE dla danej pozycji przedmiarowej.



Stawka jednostkowa (lub suma ryczahowa) pozycji bgdzie ruwzglgdnia6 wszystkie
czynnoSci, wymagania i badania skladaj4ce sig na jej wykonanie i zakohczenie okreSlone
dla tej roboty w $peoyfikacji Technicznel i w Dokumentacji Projektowej.
Cenajednostkowa (lub suma ryczahowa) bgdzie obejmowa6:

- robocizngbezpoSredni4
- wartoSd 4ttffich material6w wrazz kosztami ich zakupu i dostaw
- warto$6 prarf sprzgtu wraz z kosztami jednorazowyrni (sprowadzenie sprzgtu na

Plac Budpwjt i z powrotem, montaZ i demontaZ na stanowisku pracy)
wchodz4: place personelu i kierownictwa

ksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i
.), koszty dotycz4ce oznakowania Rob6t,

na rzecz budowy, r.lbezpieczenia otaz koszfy
,ekspertyzy dotyczqce wykonanych rob6t,
alne ryzyko Wykonawcy z tylt:lu innych

e realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym
za6 podatku VAT

z ob owiqzt$4cymi przepisami.

- miejsca budowy

Cena jednostkowa zaprop za danq
poz:ycjQ w Wycen t ostate Zqdana
dodatkowej zaplpty gtych t4

PKT 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowiqzuj4cymi dokumentami w realizacji kontrakfu s4:

- umowa zZama,widj4cym
- prawo budowlane p rczporzqdzeniami
- obowiqzuj4ce i powolane normy
- aprobaty technlczne
- ustalenia i uzgodnienia na budowie



SzCzEGorroWA SPECYFIKACJA TECHNTCZNA WYKONANTA I
^- r-ODBIORU ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY ROZEIORKOWE
1. Materiaty.

lnego typu sprzgtu zaakceptowanego ptzez

Transport material6W z rozbi6rl<t Srodkami transportu.
4. Wykonanie rob6t.
Roboty wykonywa6 zgodnie zRozporz4dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r lDz.IJ.
nr 47. poz. 40I / vg sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych. Kiprownik budowy przed przyst4pieniem do prac przeprowadzi instrukta2 na
stanowisku pracy.

wiw pkt

zgodnie z przedniarern rob6t.

Wsrystkie roboty podlegaj4 zasadom odbioru rob6t zanikaj4cych.
8. Cena ryczaltowa obejmuje:
Zaplata za wykonanq i zmierzone iloSci

TYNKOWANIE
1. Materialy.
1.1. Woda ( PN-EI{ [008:2004 )
Do przygotowanla zapraw stosowad mo2nakazd4wodg zdattado picia.
1.2. Piasek.
1.2.1. Piasek powinien spelniad wyrnagania obowi4zuj4cej normy,
7.3 . Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
o Marka i sklad 4ap\awy powinny by6 zgodne zrymagantami normy paristwowej.
o Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by6 wykonywane
mechanicznie.
o ZaprawQ naleifir przygotowa6 w takiej iloSci, aby mogla by6 wbudowana
mozliwie wczeSnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
o Do zapraw tynkarSkich naleiry stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.
o Do z,apraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa6 cement portlandzki z dodatkiem
intiAa lub popiolqw lotnych
2. Sprzgt.
Roboty moZna wflkolrywaf Wzy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
3. Transport.
Materialy i elerdenty mog4 byi przewoZone dowolnymi
hansportu materialy i elementy konstrukcji powinny
uszkodzeniami lub utrata statecznoSci.

Srodkanri transportu. Podczas
byd zabezpieczone przed

4. Wykonanie rob6t
4. tr. Og6lne zasafly rryykonywania tynk6w
o Przed przystqpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by6 zakonczone
roboty stanu surgwego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cie2riice drzwiowe i okienne.



o Zaleca sig chlonib Swie2o wykonane ffii zewn Etrzste w ci4gu pierwszych dw6ch dni
przed naslonecznierliem dluzszym nz 2 godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane fynki powinny by6 w czasie wi4zania i turardnienia, tj. w ciqgu I
tygodnia, mvilzaye woda.
4.2. Przy gotowani e podlozy.
Spoiny w muraclr ceiglanych.

spoin przy
iem naleZy
em szarego

mydla lub prze4 w1'palenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podloZa
nalezy nvilLy! r4roda.

4.3. Wykonywanie tynk6w tr6j warstwolvych.
4.3.1. Tynk tr6jlvarstwowy powinien byd wykonany z obrzutki, narzutu i gNadzi. Narzut
tynk6w wewngtrpnyahnale\t wykonywad wedlug pas6w i listew kierunkowych.
4.3.2. Glad?naleiry nanosid po zwiqzariuwarstwy narzuLtu,leczprzed jej stwardnieniem.
Podczas zaciera4ta Warstwa $adzi powinna by6 mocno dociskana d,o warstwy narzulu.
Nalezy stosowzid zaprary cementowo-wapienne w tynkach nie narahonych na
zawilgocenie o Btosirnku l:l:4, - w tynkach naruZonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zeurngtrznych o $tosunku 1:l:2.
4.4. Tynki z gipsu sjapachlowego.
4.4.1. Charakterystyka i zakres stosowania.
a. Tynki z gipsq sz$achlowego s? to pocienione tynki, kt6rych grurboS6 powinna wynosi6
Srednio 6 mm. T,aleca sig stosowanie ich na powierzchniach r6wnych bez widocznych
zvrichrowari i I<r iz, ywizn,
b. Tynki gipsowe mog4 byi stosowane wewn4trz pomieszczeri mieszkalnych i
u4rteczro5ci pu$licznej. Nie naleZy stosowai tego rodzaju tynk6w w pomieszczeniach, w
kt6rych wilgotngS6 wzglgdnq jest wigksza n1275 %.
c. Gips szpachlowy stosowany do wykonywania g\adn gipsowychL powinien odpowiadad
wymaganiom aktuallnej nonny paristwowej .

4.4.2. Przygotowani I p odNoha

a. przygotowanie pc,dlogapod tynk z gipsu szpachlowego jak 2p.4.2.
b. wilgotnoS6 podloZa nie powinna byd wigksza ni 6%.
5. Kontrola jakoScf.

5.I. Zaprawy.
W prrypadku gdy zaprawa wytvtarzana jest na placu budowy, naIe?y kontrolowai jej
markg i konsyslenoje w spos6b podany w obowi4zuj4cej normie. Wyniki odbior6w
material6w i wy,robbw powinny by6 kazdorazowo wpisane do dzierrrika budowy.
5.2. Jednostka obmiarowi rob6t jest nri. IloS6 rob6t okreSla sig na podstawie dokumentacji
i / przedmiaru I latr4pzonych do SIWZ.
6.0. Odbi6r robbt
6.1. Odbi6r podlpZa,
Odbi6r pod\oza prz rob6t tynkowych.
Podloze powinno t .4.2. Jeheli odbi6r
odbywa sig po dlu:Zs 3ci6 i zmy6 woda.
6.2. Odbi6r tynkpw
Uksztattowanie polVierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz k4ly dwuScienne
powinny byi zgodne z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenia powierzchni dla tynk6w
wewngtrznych. OdLchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku Kategoria tynku
Odchylenia povylerzchni fi/nku od plaszczyzny i odchylenia krawgdzi od linii prostej
pionowego poziomggo Odchylenie przecinajqcych sig ptaszczyzn od kata przewidzianego
w dokumentacji III Nie wigksze niZ 3 mm i w liczbie nie wigkszej ni? 3 na calej dlugoSci
laty kontrolnej ? nl Nie wigksze n1z 2 mm na 1 m i og6lem nrie wigcej nz 4 mm w
pomieszczeniach d,o 3,5 m wysoko{ci oruz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m. Ni,o wigksze nL 3 mm na 1 m i og6lem nie wiqcej niZ 6 mm na calej



powierzchni miqdzy przegrodami pionowymi ( Sciany belki itp.) Nie wigksz e niz 3 mm na
1 m IV IV f tV w lNie wigksze ntL2 mm i w liczbie nie wigkszej nrz2 na calej dlugoSci
laty kontrolnej 2 m

gcej niz 3 mm w pomieszczeriach do 3,5 m
szczeniach powyZej 3,5 m Nie wigksze niz2
na calej powierzchni migdzy przegrodami

ze ntz 2 mm na tr m Niedopuszczalne s4

- Wykwity w poStaci nalotu wykrystalizowanych na powierzohni tynk6w roztwor6w
soli przenikaj 4cyph z podloha itp.
- Trwale Slady z{ciek6w na powierzchni, odstawanie, odpwzeniaipqcherze wskutek
niedostatecznej przy,czepnoSci tynku do podloZa.
7. Podstawa plalno$ci.
Tynkowanie.
o Tynki nvylde
- zamurowanre pyzebi6,
- ustawienie i rozebrranie rusztowaf,
- przygotowanie p owie r zchni,
- umocowanie i zjecie listew tynkarskich na Scianaclg
- siatkowanie bnizd"
- osadzenie w.
- wykonani
- wykonani
c Gladzie gipsowe
-_oczyszczenie i bwilzenie powierzchni, ( gruntowanie)

- *ykonan ie gladzi,
- wykonanie pophawBk.
8. Pruepisy zwiryr4Le
PN-85iB-04500 Zaprawy budowlane. Badania cechfrzycnrych i wytrzymaloSciowych.
PN-70/B-101 zwykle. Wymaganiaibadantaprzy odbiorze.
PN-EN 1008: betonu. Specyfftacja. Pobieranie pr6bek.
PN-EN 459-I
PN-EN 13139:2Q03 Kruszywa do zaprawy.
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

PODKLADY POD POSADZKI
1. Material.
1.1. Podklady cemqntowe
Zaprawa cementowil wg PN-908-14501 Zaprawy budowlane zwykle. Szczeg6lowe
parametry zapraw podano w ST B.5 ,,Murowanie".
Stosnnek cementu clo piasku zaprary powinie wynosid l:3 . Mozna dodawad do zaprawy
polimerowe dodatldi modyfikuj4ce oraz superplastyfikatory. Zaprawa powinna mie6
konsystencjg wilgotn4. Nie powinno sig wykonywad podklad6w z zaprawy o konsystencji
ptycej orazzzapyaviy z dodatkiem wapna.
1.2. \ilylewka samqpoziomuj 4ca
Wylewka samopozrio muj4ca', ;. powinna spehria6 vtymaganiaPN-E-l3813:
2003
2.3. Podklady bptornowe
Mieszanki betonowr) powinny odpowiada6 wymogorm norm: PN-EN 206-l:2003 Beton -
czgSd 1 wymagatria , wlaSciwoSci, produkcja i zgodnoS6; PN-88iB -A6250 Beton; PN-63/B-
06251Roboty belonowe i Zelbetowe - wymagania techniczne, oraz ST ,,Warunki og6tne".
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2. Spngt inarzidzla
W przypadku mhfutlh ilo6ci mieszanki betonowej lub zaprawy, wytwarzanie odbywa sig na

i4g j ednomasztowy z napgdem
wolnostojqcy elektryc zny 0,5t.
stalowej i walka z kolcami do

odpowietrzenia mieszanki.
3. Transport.
Materiaty i elemgntf mog4 by6 przewo2one dowolnymi Srodkami transportu. W przypadku
dostawy betonu toWanowego zagadnienie dot. sprzgtu stanowi ind,ywidualne rozwi4zarie

materialy i elementy konstrukcji powinny
ata statecznoSci.

Przed przyst4pienietn do ukladania podkladu cementowego Sciany i sufity powinny by6
otynkowane. Podklady wyr6wnawcze pod posadzki wewn4trz budynku g. 50 mm
zbrojnych siatkp O 4 mm o oczkach kwadratowych 15x15 cm powinny osi4gn46
wytrzymalod6 na SrJiskanie co najmniej l2MPa. Powierzchnia pod poklad powinna by6
oczyszozona i miei wilgotnoS6 ok,2,5+3Yo. Wilgotno5d sprawdzal za pomocg papier6w
wskaZniko!\ych. Zl,)gprawg cementow4 uklada sig migdzy listwami kierunkowymi
wysokoSci r6wriej gruboSci podkladu, zaggszczajqc j4 rgcznie lub mechanicznie z
r6wnoczesnym lvyr6wnaniem i zatarciem drewnianq pack4 na ostro. Podklady zbrojone
wykonywai w d1v6ch warstwach. Najpierw utoiry| warstwg r6wn4 polowie podkladu, a po
uloZeniu zbrojenia izupelnid zaprawqt do pelnej gruboSci podkladu. Nie dopuszcza sig
nawilZania podlcladu lub nakladania drobnoziarnistej zaprary. Podklady powinny byi,

i oddzielaj4cych fragmenty powierzchnie o
podlkladzie naleiry wykonai szczeliny

wE na glgbokoSd ll3+ll2 grubo6ci podkladu.
6 m. W czasie twardnienia zaprary podklad

musi byi w ci4gu pierwszych 7 drn utrrymywany w stanie wilgotnym, rrp. przez pokrycie
foli4 PE lub polewa:rie wod4.
4.2. Podklady betonowe
PodloZe pod podkad betonowy powinno mied odpowiedni4 wyhzymalo5i oraz
ograniczon4 do niinimum SciSliwo56. Podlo2e powinno by6 ponadto, wolne od
zatieczy szczefi gt az nasycone wo d4.

Wykonanie rob6t przebiega analogicniejak dla podklad6w cementowych
5. Kontrola jakoSci
Przy odbiorze nallzy
zam6wieniem,
6. Obmiar rob6t

przeprowadzil na budowie zgodnoSoi klasy material6w z

Jednostka odbiorowi rob6t jest m2 oraz gruboSd. 11o56 rob6t ustala sig na podstawie
dokumentacji.
7. Odbi6r rob6tr
Podczas odbioru nalpZy sprawdzid:
- wyglqd zev,rnglrzny - naIeiry przeprowadzil wzrokowo. Niedopuszczalne s4 pgknigcia i
rysy wloskowatei
-powierzchnia ppdk.ladu powinna by6 r6wna. R6virno6i podkladu naleza sprawdzil za
pomoc4 laty dl. 2mq przykladaj1c w r62nych kierunkach, kierunkach dowolnym miejscu
powierzchni podkladu. PrzeSwit migdzy latq a powierzchni4 podkladu naleay mierzyf z
dokladnoSci4 do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczat 2 mm.
- spoziomowanib llodkladu - dopuszczalne odchylenie od poziomu lub ustalonych
spadk6w mierzone jw. Nie powinno by6 wigksze riz *- 5 mrn na calej dtugoSci i
szerokoSci podkladui
- przylegarie do podloZa - podklad powinien calq, powierzchniq przylegal do podloza i
powinien byt z nirn trwale zwiqzarty. Sprawdzenrie na\eiry przeprowadzil przez lekkie
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a

o

o

z wycigcie trzech otwor6w kwadratowych o
cm i zmierzeniu gruhoSci podkladu z
a pr:ryjq1 Sredni4 arytmetyczn4 pomiaru w

u naleZy przeprowadzid co najmniej jedno
sprawdzenie. Spraddzenie posadzl<r naIeLy wykonad na polecenie Inzyniera"
- szczeliny dylatpcyjne powinny by6 sprawdzone wzrokowo oraz metod4 pomiaru
8. Podstawa platntr5ci
Cena obejmuje:
- prrygotow anie zap,rawy
- dostarczenie mateXial6w i sprzgtu,
- siatkowanie podktrad6w
- wykonanie podkladu

cementowej. W5rmagania i badania przy
odbiorze.
PN-90/B- 1 4501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-EN-13813:2p03 Podklady podlogowe onzmatena.+y di ich rvykonania

TELADZENIE GILAZT]RY I GRES
1. Material.
Pbrtki cerarniczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 17E: 1998
Wymagania:
o barwa - wg wzoroa producentn lkuhdorazowo do uzgodnieriaz
Zamaviaj4cymlt
o nasiqkliwoSi po r,yypalentu l0-24Yo,
. wytrzymaloSd na 4gtnartte nie mniejsza ni_ 10,0 MP4
o odpomoSd szkliwh na pgknigcia wloskowate nie mniej nlz 160 "C

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy
a. wlaSciwoSci plytek podlogowych terakotowych:

o barwa wg wzoraa producenta - przed zakupem kolor nalefi
Zamawiaj4cy,m,

Dopuszczalne odchylki wymiarowe:
- dtugo6i szeroko66 gl,0 mm
- gruboSd +0,5mm
-kJTywrzna 1,0nlm
Gresy - wymagania dodatkowe:
twardoSi wg skali Moshapow.S
Scieralno5i V klasa Scieralnofci
wykonane jako antypoSlizgowe - grupa R9
Phrtki gresowe i ter4kotowe muszaby6 uzupelnione nastgpuj4cymi
elementami:
- listwy pr4rpo dlo gqwe,
- k4tovmiki,
- narohriki.

uzgodnii z

Kompozycje klej4ge musza odpowiadad wyrnaganiom PN-EN 12004:2002 lub
ne - wymaganiom norm:
178:1998, PNEN 13006:
do spoinowania musza

odpowiadad wym.aganiom odpowiednich aprobat technicznych norm,

12



Kahda paftia ntate.riatu powinna by6 dostarczona na budowg z kopia certyfrkatu lub
deklaracji zgodloSOi, stwierdzajqcej zgodnoSi wlaSciwoSci technicznych wymaganiami
podanymi w nomrach i aprobatach technicznych. Material dostarczony bez tych
dokument6w nie moze by6 stosowany.
Folia w plynie, naropniki wewngtrzne i zewnEtrzrre - zgodnie z cefifikatem, aprobat4
2. Sprzgt i narzgdzia
Do wykonywanip rcib6t okladzinowych wykladzinowych nalery stosowa6:
- szczotki o sztyivnym wlosiu lub druciane do czyszczeriapowierzchnipod\oila,
- szpachle i packi metalowe htb ztworrywa sztucznego,
- naruEdzialub tirzq'ilzenia do ciecia plytek,
- packi z4bkowane stalowe Iub z tworzywa o wysokoSci z4bk6w 6 do 12 mm do
rozprowadzania konrlpozycji klej 4cych,
- laty do sprawdzania r6wnoSci powierzchni,
- pozromnlce,
- wkladki dystansowe,
- mieszadla kosfirczkowe napgdzane wiertarka elektryczna, mieszarki
pojemniki do przygotowywania kompozycji klej 4cych,
- g4bki do mycia ortiz, czyszczenia ol<\adziny i wykladziny.
3. Transport.

elelccryczne oruz

Materiaty i elerhenty mog4 byd przewoZone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
tansportu materia[y i elementy konstrukcji powinny byd zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub rttrata statecznoSci.
4. Wykonywanip rrib6t.
Pbrtki ceramicz4e pized przyklej eni em nalefi posegregowad wedlug wymiar6w, gatupk6w
i odcieni or:azWznaczylIine, od kt6rej ukladane bgd4 pfrtki. Nastgpnie przygotowuje sig
kompozycje klej4ca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy rozprowadzit, ja po podlo2u
paca z4bkowanh, ustawiona pod katem 50oC. Kompozycja powinna by6 nalqzona
r6wnomiemie i pokrywa(, cala powierzchnie podNoza. Powierzchnia z naloaona warstwa
kompozycji klej4cej powinnapozwoli6 nawykonanie wykladzinw oi4gu 10 minut.
Po naloZeniu kgmpozycji klej4cej pt)'tki uklada sig od wyznaczonel linii. Nakladajqc
ptSrtkg, naleiry ja lek{<o przesun46 po podlozu ( ok, 1-2 cm ), ustawi (, w iqdanej pozycji
docisnqi tak, aby warstwa kleju pod pbrtka miala grubo56 6-8mm. Frzesuniecie nie moze
powodowaf zgarnietnta kompozycji klejowej. W celu dokladnego umocowania ply-tki i
utrzymania oczekiwanej szerokoSci spoiny nale|y stosowad wkladki dystansowq. Po
wykonaniu fragmentu wykladziny naIeiry usun46 nadmiar kleju ze spoiny miedzy ptytkami.
Zaleca sig, aby szercikoS6 spoin wynositra przy ptytkach o dlugoSci boku:
- od 200 mm do 600 mm okolo 4 mm,
- powyzej 600 mm okolo 5-20 mm.
Po ztfiqzarnu kleju naleiry usun46 wkladki dystansowe i wypelnLid spoiny zaprawa do
spoinowania na menisk wklgsly. W wykladzinie naleZy wykona6 dylatacje w miejscach
dylatacji podkladu, a szczeliny dylatacyjne wypelnii masa dylatacyjna lub zastosowa6
specjalne wkladki. Masa dylatacyjna i wkladki dylatacyjne powinny mied aktuatna
aprobatg technic4na.
Kryteria oceny jako$ci i odbioru.
o Sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacja techniczna uloZenia wykladzin,
o Sprawdzenie qdbipr6w migdzyoperacyjnych podloZa i material6w.
o Sprawdzenie doktradnoSci spoin wg normy PN-72/B-06190.
5. Kontrola jakoSci
Materialy ceramigmB .Przy odbiorze naIeiry przeprowadzid na budowie:
o Sprawdzenie zgodnoSci klasy material6w ceramicznych zam6wieniem,
o Pr6by doraznei przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiar6w i ksztallu pl5rtek
- liczby szczerb i pgl<nig6,
- odpornoSci na uderzenia,
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Jednostka odbiolowi rob6t jest m2. IloSi rob6t ustala sig na podstawie dokumentacji.
7. Odbi6r rob6t.
7.1.Odbi6r podloZa,
Odbi6r podlozq naleiry przeprowadzil bezpoilrednio przed prryst4pieniem do rob6t
tynkowych. PodloZp powinno byt przygotowane zgodnie z wymaganiami. JeZeli qdbi6r
podloza odbyw4 siE po dfuZszym czasie od jego wykonani4 naleiry podloZe oczy5cii i
zmyt, woda.
7.2.Niedop uszcTaln( s4 nastgpuj 4ce wady:
o wykwity w pqstapi nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynk6w roztwor6w soli

o W przypadku nipmoZnoSci okreSlenia jakoSci pbrtek przez pr6bg doruiny naIef je
co do klasy i odporno5ci ta dziqlante

pgcherze ws|<utek

poddad badaniom laboratoryjnym ( szczeg6lne
mrozu w przypapku wykladziny zewngtrznej).
6. Obmiar robdt

przenikaj 4cych q pof,Noha, ple5ni itp.
e trwale SIady zac)iek6w na powierzchni, odstawanie, oparzeria i
niedostatec znej przy,czepnoSci tynku do podloza.
7.3.Odbi6r podl62apod ptytki - wg punktu 4.1.
8. Podstawa platno5ci
Cena obejmuje:
- przygotowanie zaprawy ( kleju),
- dostarczenie mateiiat6w i sprzgtu,
- siatkowanie bruzd,
- wykonanie grqrtowania
- poloZenie pbrtek, naro2nik6w, listew progowych
- wyspoinownanie ptytek
- uporz4dkowanie stanowiska pracy
9. Pruepisy m.idpane,
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wynnaganiatechticzste.
PN-ISO 13006:200llr Plytki i pbrty ceramicme. Defir:ricje, klasyfikacja, wladciwoSci i
znakowanie
PN-EN87:1994 Pbdki i ptyty ceramiczre Scienne i podlogowe. Definicje,
klasyfikacj a, wlaSciwoSci,znakowanie.
PN-EN 159:7996 Ptt tki i ph/fy ceramiczne prasowane na sucho o nasi4kliwoSci
wodnej E> l0%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Ptirtki i pbrty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasi4kliwoSci wqdn-oj E<3 yo. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Pbrtki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasi4kliwoSci wodnqj 3yo<E < 6 Vo. Grupa B II.
PN-EN 178:1998 Pbrtki i pbrty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasi4kliwoSci wodnej 6o/o<E < l0 yo. Grupa B IIb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zrvykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Certyfikaty i aprobafy

STOLARI(A OKIENNA I DRZWIOWA
1. Materiaty.
Wbudowad stolarkg drzwiow4 wewngtrzn+ typow4, kompletnie wykoriczonqwraz z
okuciami.
Okna w kolorze bialym, typowe, zszybanritermoizolacyjnymi, szklone podw6jnie
szybami zespolonynli niskoemisyjnymi IJo: 1,1 Wm2K,
Uwaga: Rodzaj stolarki drzwiowej ( drzwi w toaletaoh wyposazyd w klamki, zamekz
kompletem kluc4y, etw6r wentylacyjny, ceng wliczyl do pozycji, o$cieinice).
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1.1.Drewno.
1.2. Do produkcji ttbt*ti budowlanej powinna byd stosowana taroir:a iglasta oraz
p6lprefabrykaty odllowiadaj 4ce nonnom panstwowym. WilgotnoS 6 bezwzglEdna drer{na w
stolarce drnviovyej powinna zawieral sig w granicach 10-16%. Okucia budowlane.
1.2.1. Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by6 wyposaaony w okucia zamykljqce,

;
aniom noun pafstwowych, a w przypadku

Swiadectwie ITB dopuszczaj4cyft do
saZone w okucie, na kt6re nie zostala

zpieczane fabryczme trwatymi powlqkami

ch.

zabezpieczone przed Jkorozj a biologiczda
stolarce budowlanej nie mog4 zawjerat

skladnik6w szkgdliwych dla zdrowia i powinny rmie6 pozytywna opinie Panstwotwego
ZakJaduHigieny,
I .4. Skladowanie eloment6w.
Wszystkie lvyrQby nale2y przechowywai w nragarynach zarnknigtych, suchyich i
przewiewnych, zapezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. podlogf w
pomieszczeniu rnagazynowym powinny by6 utwardzone, poziome i r6wne. Wyroby rhlezy
uklada6 w jednej ldb kilku warstwach w odlegloSci nie mniejszej niz I m od czyrtnych
wzqdzefi grzejnychlzabezpieczyf przeduszkodzeniem.
2. Sprzgt.
Roboty mohna rivykonywal przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego
inspektora nadzoru.
3. Transport.
KaZda partia wy,rob6w przeitdziana do wysylki powinna zawienl wszystkie elerlrenty
przewidziane norm4 lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowlrvad i trarrsportowai w odrgbnych opakowaniach. ElemenLty do transportu npIeiry
zabezpieczy(, prized uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone frzed
uszkodzeniem elempnty przewozic w miarg mo2liwoSci przy u?yciu palet lub jednbstek
kontenerowych.
Elementy mog4 byd przewoZone dowolnymi Srodlkami transportu, zabez4ieczone $rzed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecano5ci. Spos6b skladowania wg punktu 1.4.
4.0 Wykonanie fobl6t.
4.1 . Przy gotowartie ro ScieZy.

4.1.1. Przed osadzerniem stolarki naleiry sprawdzii dokladnoSd wykonania oScieZ{, do
kt6rego maprzylega6 oscieZnica. W przypadku wystgpuj4cych wacl w wykonaniu o6pieZa
lub zabrudzenitpowierzchni oScieZa naleiry naprawi6 i oczySci6.
Stolarkg okienn4 i drzrviow4 naleiry mocowa6 w punktach rozmieszczonych w oSbiezu
zgodnie z ponrZszymi wymaganiami :

- stolarkg mocolvad do oScieZa w slupkach, progach i nadproZu,
- odleglos6 punkt6w mocowania przy narcLniku nie moze byd wigksza.iak l5 cm
- odleglosd mocowaniaprzy slupku srodkowym nie moze by6 wigkszajak l5 cm
- rozstaw mocorvarria punkt6w nie moZe by6 wigkszy jak 70 cm. Minimalny wyrniar
szczeliny przy uszczelnianiu piank4 PU wynosi:
- dla element6w o dlugoSci do 1,5 m - 10 mm,
- dla element6w o dlugoSci od 1,5 do2,5 m - 15 mm,
- dla element6w o dlugoSci od2,5 do 3,5 m - 20 mni.
4.n.2. Skrzydla flrzwiowe, oScie2nice powinny by(, bez wad powierzchniowych jali np.
pgknigcia, wyrwy.
4.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.
o DokladnoSd wfl<onania oScieZy powinna odpowiadad wymogom dla rob6t murowych

ptzez
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o oscie2nice moctlwat zgodnie z zareceriami producenta stolarki.
zabezpieczy c pr zez kor ozj a.
o szczeliny miedzy oscieznic4 a murem wypelni6.materialem izolaayjnym
do tego celu Swiadectwem ITB.
Dopuszczalne wymlary luz6w w stykach element6w stolarskich.
warto56 luz6w i oddhylek Miejsca tuz6w drzwiLwy miedry skrzydlami +2 +2
Miedzy skrzydlami a oScieZnic4 -1 -1
4.3. Powloki malarskie .

Powierzchnia pQwlcik malarskich nie powinna mie6 uszkodzef. Barwa powinna by6
jednolita, bez wipocznych slad6w pgdzIa,rys, i odprysk6w. wykonanie powloki nie

stancji szkodliwych dla zdrowia.

zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
180 dla rob6t szklarskich.

- sprawdzenie zgodnoSci wymiar6w,
- sprawdzenie zgodnoSci element6w odtwarzarrych z elementermi dostarczon
odwzorowania,
- sprawdzenie jakoSoi material6w z kt6rych zostaNavrykonana stolarka,
- sprawdzenie prawifllowoSci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6l6w konstrukcyjn
- sprawdzerue d4iaklnia skrzydel element6w ruchomych, okui oraz funkcjonowania,
- sprawdzenie prpwifllowoSci zamontowarria i uszczelnienia,
Roboty podlegaj a o{biorowi.

6. Obmiar rob6t.
Jednostka obmiarow4 jest m2 lub szt. zgodnte zprzedmiarem rob6t.
7. Odbi6r rob6tr
wszystkie robofy podlegaj4 zasadom odbioru rob6t zantkaj4cyah. odbi6r
wszystncie materigty podane wpunkcie I, onz czynnosci podane wpunkcie 4.
8. Cena ryczaltowa obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- crsadzenie stolarki w przygotowanych otworach zuszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwarni,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- montaZ szyld6w z klamkami i zamkiem patentowym
- uporz4dkowanie stanowiska pracy
9. Przepisy miziVane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. okna i drmri. wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Rotroty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B- I 3050 Szklo plaskie walcowane
PN-75/B-94000 Okucia budowlan e. P odzial.
PN-B-3 0 1 5 0 : 97 Kit budowlany trwale plastyczny
BN-67/61 18-25 Fokosty sfrtczne i syntetyczne.
BN- 8216 1 | 8 -32 Pokost lniany.
PN-c8 1 0 1 ; 2002 F ar6y olejne do gruntowania og6lnergo stosowania. Farby
olejne i ftalowe nawlerzchniowe og6lnego stosowania.
PN-7 1/6 1 13 -46 {*by chemoutwar dzalne na stolarkg budowlana.
PN-c-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modylirkowane i
kompolime ry zow and styrenowane.
Stolarka budowlana. Poradnik informator.

ROBOTY MALARSKTE
1.0 Materiaty
1.1. Materiaty do mglowania:



Do malowania qngrtjrz budynk6w mog4 by6 stosowane:
- farby dyspersyjne, kt6re powinny odpowiada6 wymaganiom normy PN-C-81914:20Q2,

f^-L-. ^l^:-^ 4^1^.-,^ A^l^---^ ,^^^)--C-1------ -- ' 1-Llt--' ,- - :.- 1 : 7 t- farby olejne, ftalc'Ive, ftalowe modyfikowane, ktdre powinny odpowiada6 wymagdniom
nonny PN-C-81P01t2002
- frodki gruntuj{ce, kt6re powinny odpowiadai wymaganiom aprobat technicznych.
Kolorystykg okrefli uzytkownik.
1.2 Kontrola mhteqial6w
Farby i Srod$ $runtuj4ce u|ryte do malowania powinny odpowiada6 nolmom
wymienionymwp. l.l,
BezpoSrednio prZed uZyciem naleiry sprawdzi6:
- czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnoSci tub cerqrfrkaty zgodnoSci wyrobtpw z
odpowiednia nofma lub aprobata techticzna,
- termin przydatno6roi do urycia podany na opakowaniu,
- wygl4d zewngtrzny farby w kazdym opake..'^-:"- vyJ6rcls 4wyvuyuarJ Luw! vy \(lzuJur \rp4\v
Oceng wygl4du zeu1nEtrznego nalefi
jednorodna w koloree i konsystencji m
2.0 Sprzgt
Roboty mointa v-vykonywa 6 pr zy utyciu pe dzl
3.0 Transport
Farby powinny byi pakowane zgodnie z PN-0-79501-2:1996 w bgbny lekkie lub qliadra
wg PN-EN-I3090-2:2002 iprzechowywane w temperatuze pow.*5 oC.

4.0 Wykonanie robrft
4. 1 Wymaganiai doty czqce p o dlozy p od malowanie
Podtroze pod malowTnie stanowi4:
. tynk cementowo-ivapienny,
o tynk gipsowy,
Wyrnagania doty,cz4ce podLoiry pod malowanie s4 nastgpuj4ce:
l. Tynki zvtyklei
a) nowe niemalowatre tynki powinny odpowiadai rvymaganiom nonny PN-B-0100:[970.
Wszelkie uszkodzenia tynk6w powinny b
zaprzw a i zatafte, do r6wnej powierzchni.
Powierzchnia tynk6w powinna by6 pozbawi
nieusuwalne elemenLty metalowe powinny by
b) tynki malowane uprzednio farbami po
wykwit6w oraz odkurzone i umyte woda .

wykazywad Slad6w starej farby ani pylu po
nileiry naprawii odpowiedni a zaprawa, a el
2. Elementy metalowe powinny by6 oczys
plam tluszczu.
4.2. Prry gotowanie podlozy
W przypadku stwierdzetia niezgodnoSci po
4.1naleLry okreS[i6 zakres prac, rodzaje
tych niezgodnoSci. Fo usunigciu ntezg
podlory, a wyniki kontroli naIefi odnoto
Dziennika Budolvy.
4.3 Warunki prowadzenia rob6t malarskic
Roboty malarskie nie powinny by6
- w temperaixze powyZej 25" C , z
nie byla wyAszanrZ?0" C.
Prace rnalarskie (zabezpieczetia antykorozyjne) na podlozach stalowych prowadzi6
przy wilgobroSci wzglgdnej powietrza nie wigkszej ru280%.
W ponrieszczerilach zamknigtych przy pracach malarskich naleLry zapewnid
wentylacje.



Roboty malarskie farbami rczpuszczalniko r.ymi naleiry prowadzid z dala od otw{rtych
ir6del ognia.

rozpoczqf, kiedy podlo2a spelniaj4

otowane w zale2noSci od stosowanej faxby

LTU?ffi?l:Hi-
ry podwykladziny po

o calkowit),rn dopaEowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowariie tioinawykonad po:
o wykonaniutzur. tfialego montaZu,
o uloZeniu posadze.J< zprzybiciem listew przyScienrLych i cokol6w
Prace malarskie naleLy prowadzid zgodnte z instrukcja producenta farby.
Elementy budypkur5 kt6re w czasie rob6t malarskich mog4 ulec uszkodzenirf lub
zariec4rszczenig, nVlefr zabezpieczy6 i oslaniad przedzabrudzertten'r farbami.
5.0 Kontrola jakoSbi
5.1 Kontrola podlory pod malowanie
Kontrole podlofiy pod malowanie w zaleimosci od ich rodzaju
w nastgpujqcych tertninach:
r po otr4rmaniu prrotok6fu z ich przyjgcia - ffi6w,
Kontrole podloqy taleiry przeprowadzil po zarnocowaniu
element6w przezlaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowad w przypadku:
o tynk6w zwyklych i pocienionych zgodnor{i z projektem, r6wnoS6
powierzchni z vtymilganiami nonny PN-B-10100:1970, czystosd powierzchni ,
uzupelnieni a, zfuezpieczerrie element6w metalowych,wilgotnoSci,
o elenaent6w metalowych - czystoSi powierzchni.

naleiry wykoqywai

i wbudowaniu wszvdtkich

R6wnoS6 powie{zclini tynk6w naIefi sprawdzi6 n'retodami opisanymi w nonnie pN-g-
10100:1970.
wygl4d powierzchni podtozy naleiry oceni6 wizualnie z odleglosci I m w
Swietle dziennym lub sztucznym.
5.2 Wymagania w qtosunku do powlok malarskich
'Wymagania w stosunku do powlok zfarb dyspersyjnych
Powloki zfatb dyspersyjnych powinny by6:

rozproszlnym

a) niezmywalne przy stosowaniu Srodk6w myj4cych i de4mfekuj4r:ych
na sucho i na szorowanie oraz remulgacje ,
b) aksamitno - matowe lub posiadad rientaczny pohsk,
c) jednolitej banrt'y, r6wnomierneobez smug, plam,
d) bez uszkodzeri, srhug, przeSwit6w podloZa, plam, Slad6w pqdrJlU
e) bez zluszczE,o dslawania od podloZ a or az widoczrrych lqczefr i poprawek..
S.3.Kontrola i bpdaniapwy odbiorze rob6t malarskich
Zakres kontroli i bndari

Badania techniczne rLalef pzeprowadzi1 w temperaturze powietrza nie niZszej
przy wilgotroSci wzglgdnej powietrza nie wyZszej nl_65%.
Odbi6r rob6t maf ars[<ich obejmuje :

o sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
o sprawdzenie zgodnoSci barwy i polysku,

Badanie powlok przy ich odbiorze nakeLy
nie wczeiniej jednak ni_ po 14 dniach.

przeprowadzil po zakoriLczeniu ich wykoriania,

,odporne na 
Jarcie

ni +5"Ci
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. sprawdzenie odpomoSci na wycieranie,
o sprawdz erne frrz/gzepno$ci powloki,
o sprawdzenie qdpr)rnoSci na zmywanie.
5.4 Ocena jakoSci5.4 Ocena jakoSci Sowlok malarskich
Jehelibadania ulymienione w p. 5.3. dadzqwyrik po wny, to powloki malarskie
uznat za wykonhne prawidlowo.
Jeheli badania

W prrypadku, $dy kt6rekolwiek z w;rmagari star;vianych powlokom nie jest spe!
nalezy vna6, {e powloki nie zostaly wykonane prawidlow i taIery wykona6 dzil
W prrypadku, $dy kt6rekolwiek z w;rmagari star;vianych powlokom nie jest spe$ione,
nalezy vna6, Ze powloki nie zostaly wykonane prawidlowr i taIery wykona6 dziaNana
koryguj4ce, majace na celu usuniecie niezgodnoSci. W tym celu w protok6le
badan nalezy okre$li6 zakres prac, rodzaje material6w orcz sposoby doprovr
zgodnosci powfoki z wymaganiami. ,Po usunigciu niezgodnosci naleiry
skontrolowad wyto:nane powloki, a wynik odnotowrri w formie protok6lu kontroli i
6.0 Odbir6r robdt nralarskich
Odbi6r rob6t malltarskich nastgpujg po stwierdzeniu zgodnofci ich r

zam6wieniem, kt6rego przedmiot okre5lajq przedmiar rob6t i szczeg6lowa
techniczna wykonania i odbioru rob6t, a takae dokumentacja powykonawcza, w
podane s4 uzgodnic,rre zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Z
wykonania rob6t srhvierdza sig na podstawie zgodnoSci wynik6w badan kon
wymienionych w p"5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i
niniej szych wanlnkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mog{ by6
odebrane pod warultkiem, 2e odstgpstwa nie obniZaj4 wlaSciwoSci uzytkowych i konfiortu
ichu4rtkowania' W przeciwnym wypadku naleiryje poprawii i przodstawid do ponownego
odbioru. ,

7.0 Cena obejmujer
o przygotowanie dci malowaniapodLoin,
o dostarczenie matorial6w.
o przygotowanie farb,
o ustawienie i rozebranie rusztowari lub drabin malarskich,
. wykonanie rob6t malarskich
o uporz4dkowaflie $tanowiska pracy.
8.0 Przepisy zwl4zane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfftacja i pobieranie pr6bek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachl6wki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459 -l :2003 iWapno budowlane.
PN-C 81911 :199,7 Farby epoksydowe do gruntowania odpome na czrynniki chemiczne
PN-C 81901:20A2 Farby olejne i alkilowe..
PN-C 81914:20Q2 Farby dyspersyjne stosowane wewn4trz.

BEZSPOINOWE OCIEPLAhIIE SCUN tsT]DYI\K6W
l. Materialy.
Bezspoinowy systerh ocieplania Scian zewngtrznych (BSO) - wykclnywany na budo{vie z
zestaw wyrob6w produkowanych fabrycznie, d.ostarcza jako kompletny syfstem
i skladaj4cy sig, rninLimum, z nastgpuj4cych skladnik6w:

tu*o

rkona6 dziaNana
:ok61e konholi i
prowadzedia do

w kt6rych co najmniej jedna

- zaptawy klej4cej i N4cznik6w mechanicznych systemu,
- materialu do iBolrrcji cieplnej,
- jednej lub wigks:pej liczby okreSlonych warstw systemu,
warstwa zaw ier a zbrnj enie,
- warstwy wykoriczeniowej systemu.
Wariantowe stosow:rnie material6w
Zgodne z okre$lenLiem art. 2 pkt I Ustawy z dnra 16 kwietnia 2004 r o wvrdbach
budownanych bepspdinowe systemy ocieplania s4 viryrobami budowlanymi i powinnlr by6
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego lvym6g konieczpo5ci
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skladnik6w systemu, wynrLienionych w odpowiedniej

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych
pclchodzenia.

budowg, jeSli spelniaj4

- s4 zgodne Z iph vtyszczeg6lnieniem i charakterystykq podan4 w dokumelrtacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
- s4 wlaSciwie oznakowane i opakowane,
- spelniaj4 wymagane wlaSciwoSci, wskaz e odpowiednimi dokumentami odniesierlia"
- pioducent doStarczyt dokumenty Swiadcz4ce o dopuszcz:niu do obrotu i powszec$nego
lub jednostkowelgo zastosowania oraz karty katalogowe wyrob6w lub firmowe wybiczne
stosowania $/vrob6w.stosowania vryrob6w.

wyrob6w niezn{nego

Warunki przech6wySvania i skladowania wyrob6w dlo rob6t ociepleniowych
Wszystkie materirrily powinny byi dostarczane w oryginalnych opakowdniach
i przechowywane z$odnie z instrukcj4 producenta oraz odpowiedni4 Aprobat4 Techni{zn4
2. Sprzgt.
2.1. Sprzgt do wykonywania BSO
2.1.1.Do prowadzenLia rob6t na wysokoSci - wszystkie typy rusztowrf i urz1dzefitransportu
pionowego, stosowahych do rob6t elewacyj nych.
2.1 aniczne (wolnoobrotpwe),
st0
2.1 fabryczne, duze pojerirniki
2.1.4.Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzgt inarzEdzia do nakladania rgcznego
(pace, kielnie, szpaohelki, laty) oraz do podawania i nakladania mechaniczrego (pqmpy,
pompy mieszaj4ce, agregaty, pistolety natryskowe), takhe w systemowym zestawidniu z
poj emnikami na muleialy,
2.1.5.Do cigcia p!4t izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawgdzi -
szlifierki rgczng, pity r1czne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawgdzi
i powierzchni ptyt (boniowanie),
2.1.6.Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzgt (nasadki) do ksztaltowania
otwor6w (zagtgblanrp taler zyk6w i kr4zk6w termoiz,olacyj nych),
2.1.7.Do ksztahowmia powierzchni tynk6w - pace stalowe, z frirorzywa sztucznego,
narzEdzia do mo delowania p owie r zcltni,
2.1.8.Pozostaty sprzgt - przyrzqdy miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury
traserskie itp.
3. Transport.
Materialy wchodz4pe w sklad BSO naleZy tra:rsportowad zgodnre z wymaganiami
producent6w rnatorial6w, aprobaty technicznej, zasadanti eksploatacji Srodk6w
transportowych i pritepisami ruchu drogowego.
Zaladunek i wyladrrnek wyrob6w w jednostkach
prowadzii sprzgperri mechanicznym, wyposaZonym
chwytakowy.
ZaNailnek i wyladunek wyrob6w transportowanych luzem wykonuje sig rgcznie. Rgczny
zaladunek zaleca sig prowadzil przy maksymalnym wykorzysterriu sprzgtu inarzEdzi
pomocniczych, tbkidh jak: kleszcze, chwytaki, wci4gniki, w6zki.
4. Wykonanie rpb6f.
Pnedrozpoczgc\em rob6t zwiqzanych z wykonaniem BSO naleiry:
- wypetnil przdlbic\a,bruzdy i ubytki,
- wykonad caly zaklres rob6t dekarskich (obr6bki blacharskie),
- wynrieni6 stolarkg okienn4 i drzwiowi zewnEtrzne,
- wykonal zabe,zpieczenia stolarki, Slusarki, okladzin i innych element6w elewacji.
4.1. Wymagania dotycz4ce pod\o?apod roboty ociepleniowe
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ladunkowych (na paletach) \aleLry
w osprzgt widlowy, kleszczowy lub



Pne'd rozpoczflcierlr rob6t naIeiry wykona6 oceng podlo.Za, polegaj4cq na kontroli jego
l rownoscl.i r6wnoSci.
ejonych do podlo2a pr6bek maferialu

oceny) nalezy przygotowa6 je do rob6t

' ocryScil podloi?e z l<tfizu i pytu, usun4i zanieczyszczeria, pozostaloSci SrdOtOw
antyadhezyjnych (,qlej6w szalunkowych), mleczk,o cementowe, lvyladrity, luine lz4stki
materialu podlo|a,
- usrur46 nier6wnioSci i ubytki podlo2;a (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawE
wyr6wnawcz4),
- usun46 przycwnv ewentualnego zawilgocenia podlo2a; odczekari do jego wyschnigcia"
- w przypadku isfiiiej4cych podlozy usun4i warstwg ztruszczeft, spgkari, odspajaj4cych sig
tynk6w i warstw nCalarskich. Spos6b przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metorJa strumieniowa (r62ne rodzaje Scierniw), ci5nieniowa) nalefi
dostosowai do iodzla|';_ i wielko6ci powierzchni podtola,powstale ubytki wypelni6 zapraw4
wyr6wnawcz4,
- wykona6 inne roboty przygotowawcze podloh4 przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfftacji techniczn ej oraz przezproducenta systernu,
- wystaj4ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by1 zabezpieczone
antykorozyjnie.
4.3. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplefr 0lSO)
Roboty naleiry lvylionywad przry spelnieniu wymagari producenta systemu, dotycz4cych
dopuszczalnych warunk6w atmosferycznych (najczgsciej - temperatura od +5 do i25oC,
brak opad6w, Silnggo naslonecznienia, wysokiej wilgotnoSci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowaf oslon, zabezpieczaj4cych przed oddzialywaniem
opad6w atmosferycznych, promieniowania slonLecznego i wiatru. Niekt6re systemy
zawwai4 odmianf material6w, umozliwiaj4ce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnoSci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozk6w).
4.3. 1. Gruntowianig podLoha
Zaleinie od rodzaju i stanu podNoha oraz wymagaf producenta systemu naleff nanie66
Srodek guntuj 4gy na calq jego powierzchnig.
4.3.2. MontaZ plyt izolacji termicznej
Przed rozpoczgoiem montaZu pt5,t nalezy wyznaczy| poloZenie ich dolnej krawgdzi
i zamocowat wzdNtrt niej listwg cokolow4 (3 kotki rozporowe na mb listwy orzlz po jednym
w skrajnych otwor4ch). Zamocowat, takLe profile i listwy w miejscach krawgdzi BSO -
zakofrczeh lub styk6w z inn5nni elementami elewacji. Za pomoa4 sznur6w vtymaczal
plaszcry zng ptyt iz<ilacji termicznej .

Nanie$i zaprawQ klej4c4 na powierzchnie p|rlr, izolacji termiczne.j, zaleanie od r6wnoSci
podloi4 w postaci plack6w i ciqglego pasma na obwodzie p$:y (metoda pasmowo -
punktowa) lub pac4 z4bkowan4 na calej powierz:chni pbrty. P\ay z welny mineralnej
naleiry zaszpachTowai wczeSniej zaprawq na calej powierzchni. Nie naleZy dopuszczal do
zarieczy szczenid krawgdzi plyty zapraw 4.
Plyty naklejai w kierunku poziomym (pierwszy rzqd na listwie cokolowej) przy
zastosowaniu wiryanra (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni(, szczelno66 warstwy izolacji
termicznej poprzez, Scisle ulozenie phrt iwypelnienie ewentualnych szczelin paskami
lzolasji lub - w prdrypadku styropianu - pianka uszczelniaj4c4. Po zwi4zaniu zaptary
k1ej4cej, plaszgzyzlnE ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania r6wnej
powierzchni" Zgodrye z v,rymagariami systemowymi, nie wczesniej, niL 24 godziny po
zakohczeniu klejenla naleiry wykona6 ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
l4cznikami mechanicznymi (kolkami rozporowymi). DtugoSd lqc:znik6w zafehnajest od
gruboSci plyl izglacji termicznej, stanu ircdzajupodNo?a.Ich rozstaw (min. 4 sn.kfi) - od
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rodzaju izoracji termicznej i strefu elewacji. Po rrawierceniu otwor6w
kolki rozporowq, a lrastgpnie wkrgci6 lub wbi6 trzpienie.

umieSci6 w nich

4.3.3.Wykonanip dqtali elewacji
W nastgpnej kolejnroSci uksztahowai d
i oScie2y, szczeliny dylatacyjne, styki
plyt izolacji tetmiqznej, naroZnik6w,
zbroj4cej.
4.3.4.Wykonanie warstwy zbroj onej
Z pask6w siatki zbroj4cej wykonai zbrojenie ukoSne przy naroZnikach otwor6w okiennych
i drnviowych. Nu powierzchnig ptyt izolacji termiczrej naci4gn4i pac4 warstwg zaptary
zbroi4cej (klej4cej), nalozyd i wtopi6 w ni4 za pon:ncq pacy siatkrT zbroj4cq, w pierwszej
kolejnoSci ewentualn4 siatkg pancern4. Powierzchnilg warstwy zbrojonej wy$adzi6, - piatka
zbroj4ca powinna bJi6 calkowicie zak<ryta zaprawq.
4.3. 5.Gruntowartie 

"yarstwy 
zbroj onej

Zaleinie od systemr|, na powierzchniwarstwy zbrojonej nanies6 Srodek gruntuj4cy.
4.3.6.Montaz element6w dekoracyjnych
Elementy dekorqcyjhe zamocowal (naklei6) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

owa -tynko
wykonad p hnigciu) zaprary zbroj4cej - nie
48 godzin Po ewentualnym zagruntolvaniu

(zaleinie od wymagari systemolvych) naniesd masg tynku cienkowarstwowego i poddad
jego powierzchnig obr6bce, zgodnie z wymaganiarni producenta systemu i dokumehtacjq
projektow4 oraz specyfikacj4 techniczn4. Spos6b wykonania tynlu zaleimy jest od typu
spoiwa" uziarnienia zaptary irodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig tynku
pomalowad wybra4ym rodzajem farby - zaleirne od wymagan projektu, systemu,
warunk6w Srodowiskolvych. Ze wzglgdu na powstawanie naprgZeri termicznych na
elewacjach pofudniowych izachodnich naleiry unikai stosowania kolor6w ciemnych o
wsp6lczynniku odbipia rozproszonego poni2ej 3 0.
5. Kontrola jakoSci.
5, l.Badania matbria.l6w
Badanie material6w przeprowadza sig poSrednio na podstawie zapis6w w dzienniku
budowy, dotycz4cygh przyjgcia material6w na budowg oraz dokument6w towarzysz4cych
wysylce material6w przez producenta, potwierdzaj4cych zgodno(i: affich material6w z
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specfikacji technicznej oruznormami
5.2.Ocenapodloza
Badanie stanu podlolanaleLry przeprowadzii wedlug wymagan producenta systemu
5.3. Badaniaw czasie rob6t
JakoSd i funkcjopalnoSd BSO zalezy od prawidlowoSci wykonania wszystkich kolejnych
etap6w systemowo okre5lonych rob6t. Z tego wzglgdu, w czasie wykonywania rob6t
szczeg6lnie waina jest bieZ4ca kontrola rob6t zanikaj4cych (ulegaj4cych zakryciu).
Datyczy to przede wszystkim:
5.3.l.Kontroli ppzygotowania podloZa - noSnoSci, czysto5ci, wilgotnoSci, nasiqkliwo6ci
(wykonania warqhvy gruntuj 4cej), r6wno6ci powierzchni,
5.3.2.Kontro1i jakofci klejenia plyt izolacji termicznej - montai,u profili cokololvych,

a powierzchni i styk6w plyt, lvypeldienia
l<rawEdzi p$' wacji - dylatacji, styk6w
wykonania moc rozmieszczenia i rozstawu

kolk6w rozporclwych, polozenia talerzyk6w (kr+k6w) wobec plaszczyzny ptyt (w
plaszczyinie lub do 1 mm pozant4),
5.3.3.Kontro1i yykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko6nego otwor6w,
zabe4ieczenia krarvgdzi, wielkoSci zaklad6w siatki, pokrycia siatki zbroj4cej, gruboSci
warstwy i jakoSc! powierzchni warstwy zbrojonej, virykonania jej gruntowani4 mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowad szkodliwych pgknig6 w warstwie
zbrojonej, tzn. pgknigt, na polqczetiach ptSrt illub pEkniE6 o szero,kosci wigkszej niz 0,2



mm.
5.3.4.Kontroli 1v/onania gruntowania powierzclhni warstwy zhrojonej
zakresu wykondnia (w pr4,padku systemowego wymagania),
5. 3 . 5.Kontroli ryyk,onania warstwy wykoriczeniowe.j :

- Enku - pod wzgfgdem jednolito5ci, r6wnoSci, koloru, faktury,
- malowania - poc[wzglgdem jednolitoSci i koloru"
5.4. Badania w czaqie odbioru rob6t
Badania w czabie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny spetrnienia wsfstkich
vvymagaf, dotygzq<)ych rob6t ociepleniowych, w szaze rlnosci w zakresie:
- zgodnoScizfl kacj4techniczn4 wtazzwprowadzonymi
zmianami nanieb awczej,
- jako5ci zastoSou,anych material6w i wyrob6w,
- prawidlowoSci przygotowania podloZ4
- prawidlowoici wykonania ocieplenia i szczeg6l6w systemu ociepleniowego.
Do badari odbiorowy ch nalezy przyst4pi6 po calkowitym zakoric zeriurob6t.
W trakcie dokonSrwania odbioru rob6t naIeiry dokona6 oceny wykonanych rob6t
enewacyjnych z zal;tosowaniem system6w ocieplania Scian, Ocena poilnna uwzglQdniad
wymagania productlnta systemu docieplenia, norrny dotycz4ce warunk6w odbioru
Pokryta tynkiem ciqnkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadad jednorodrty i staly kolor i fakturg. Niedopuszczalne jesrt wystgpowanie na jej
powierzchni lokal4ych wypuklo3ci i wklgslo5ci, moZliwych do wykrycia w Siwietle
ro4)roszonym.
6. Obmiar rob6t.
6.l.Powierzchnig ocieplenia Scian budynku oblicza sig w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugoSci Sqian w stanie surowym w rozwinigcht przez wysoko66 mierzoh4 od
wierzchu cokofu (d,llnej krawgdzi) do g6rnej krawgdzi warstwy ocieplanej.
6.2 hnie otwor6w wleksze
od powierzchnig o5lie2y,
obl mierzonych w S{vietle
ich krawgdzi i szerc,koSci,wraz z gruboSci4 ocieplenia.
7. Odbi6r rob6t.
Do rob6t nnkVj4oych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych naleZy przygotowanie
wraz z ewentualtrym gruntowaniem podloha, klejenie plyt izolasji termipznej,
wykonywanie warsffi zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbi6r powinierl zosta6 wykonany przedrczpoczgciem nastgpnego etapu.
W przypadku Fozltywnego lvyniku badai (zgodnodci z dokumentacj4 projefttow4
i specyfrkacj4 techaiczn4) moZna zezwolil na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych
etap6w rob6t.
W przeciwnym przl'padku (negatywny wynik badan) naIeiry okre$lii zakres prac i nodzaj
material6w koniecznych do usunigcia nieprawidlowoSci. Po ich wykonaniu badania iale4
powtbrryl.
Wszystkie ustalenial zwiqzarrc z dokonanl.rn odbiorem rob6t ulegaj4cych zakryciu naIeiry
zapisat' w dzienliku budowy lub protokole podpisanym pnez przedstawicieli inwdstora
(inspektor nadzolu) ! wykonawcy (kierownik budowy).
Roboty ocieplehiolve powinny byi odebrane, jezeli wszystkie wyniki kontrdli s4
po4rtywne, a dosta.rczone przez wykonawcg dokumenty s4 kompletne i prawidlowe pod
wzglgdem merytbrycznym.
8. Cena ryczalti,wa obejmuje:
Rozlicz oheby(, dokonane jednorazowo po wykonaniu peforego
zakresu rzelub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu
odbior6
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajqcym a wykonawc4
dokonaniu odbioru l?ogwarancyjnego.

nastgpuje po

sprawtlzenie
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Podstawg rcz)ia,zeriia oraz p\af.to(;ci za wykonany i odebrany zalcres
warto$6 tych rob6t $bliczona na podstawie:

ocieplenia sthnowi

pomoc4 profili

- ustalonej w umowie kwoty ryczahowej za okre5lony zakres rob6t.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmuj4ce
ociepleniowe wi,zg igdniaj q:

- prz)'gotowanle stanowiska roboczego,
- dostarczenie ilo rltanowiska roboczego material6w, narzgdzii sprzgtu,
- obslugg sprzgtu rtiewymagaj4cego eiatowej obslugi,
- ustawienie i roztfi6rke rusztowafi
- oceng i przygotowanil podloza,
- zaberyieszerie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elembnt6w
elewacyjnychpmed zatieczyszczeniem i uszkodzeniem w tra ie wykonywania BSOI
- wyznaczenie krpwgdzi powierzchni BSO (cok6l, styki z plaszczyznatri itrnych
material6w elewacl'jnych, krawgdzie powierzchni) oruz lica plaszczyzny plyt izolacji
termicznej,

rtoboty

- gruntowaniepofio?4
- przyklejenie ptyf izolacji termicznej do podlo2a lub mocowanie za
mocuj4cych, wypehiienie ewentualnych nieszczelnoSci,
- szlifowanie powiiprzchni plyt,
- mocowanie mechaniczne plyt za pomoc4 kolk6w rozporowyah - zaleiznie od
i projektu rob6t pciqpleniowych,

- wyznaczenie pfzebiegu imonta? (klejenie) profili dekoracyjnych,
uksztaltowaniem pqlqczeri w naroZnikach wklgsllych i wypuklych, ewent.
powierzchni, za)ezpieczeniem przed zatieczy szczeniem przy wykonywaniu dal
gruntowaniem, rhakrwaniem.

systemu

- ewentualne nbkldjenie siatki pancernej, wtopieni i wyr6wnani,e jej,
- wykonanie st4ndprdowej warstwy zbrojonej - ze otwor6w,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej awy), mocowanie
ewent. element6lv dgkoracyjnych (profili),
- wyntaczenie plzebiegu i montaZ profili, listew naroZnikowych, ochronnych,
brzegowych, dyfatabyjnych itp., wraz z docigciem poL1czeft na narcimikach wkl{stych
iwypuklych, wymaganym zaberyieczeniem przed zarieczyszczeniem, mocow4niem
dodatkowych pap6w siatki zbroj4cej rtp.,

wtTz z
zbrojgniem
szych prac,

- wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczetiu ewent. plaszczyzn
kolorystycznych) - t|'nki, okladziny, ewent. malowanie,
- usunigcie zttbe:Lpieczeli. stolarki, okladzin i innych
i ewentualny ch zanrecry szczen,
- uporz4dkowanie ferenu wykonywania prac,
- usunigcie pozostalo6ci, resztek i odpad6w material6w
Zleceniodawc4, i zg<ldrne z zaleceniami producenta,
- likwidacjg stanowiska roboczego.
Przy rozliczariu roh6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, (oszty
niezbgdnych rusztowari mog? by( uwzglgdnione w tych cenach lub stanowii podstawg
oddzielnej platnoSci,

element6w elewacyjnych

w spos6b uzgodniony ze

Wyroby ze styropianu

9. Przepisy rwitlza\e.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
(EPS) produkowane fabrycznie, Specyfikacj a.
PN-EN 13499:2Q05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespplone
systemy ocieplarlia @TICS) ze styropianem. I pecyfiikacja.
PN-EN 13500:2005 NVyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. ZewnEtrzne zespolone
PN-70/B-10100 f.otpty tynkowe. Tynki zrvykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Wytyczne wykohawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnvch z zastosowdniem
zewngtrznych zespolonych system6w ocieplania Scian - Stowarzyszenie na Rzecz
System6w Ociepleri, Warszawa 2004 r.
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- Instrukcja IfB nr 33412002 Bezspoinowy system ocieplania
budynk6w Warszawa 2002 r.

Scian zewngffinych

i Budownictwo Qg6lne

Cz9S6 B - Roboty

wYKOI\rrwAIi{IE p OKRYCIA DACHOWE GO
1. Materialv
Materialy stosqwape do wykonywania pokryi dachowych powinny by6 zgo{ne z
wymaganiami okredlonymi w PT.
Wszelkie materiaty do wykonania pokryd dachowych powinny odpowiadad wymaganiom
zawartym w nofmach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj4cych dany
nate1ral do powpze,fhnego stosowania w budownictwie.
2. Sprzgt

ciu innych specj alistyc zny ch narzgdzi.
ia takich narzqdzi, kt6re nie spowoduj4
i wynconywanych rob6t oraz bgdq przyjazne

3.Transport

'Xf["',r.ri"

Blachy powinny byd uktradane w pozycji poziomej wzdhtzsrodka transportu.
JeZeli dlugoSi elempnt6w z blachy jest wigksza niz dtugoS6 pojazdu, wielkoS6 nawisu nie
moze przel<roczyd I m.
Przy- za- i wyladunku onz przewozie na Srodkach transportowych naleiry przestrzega1
przepis6w obowi4zqj 4cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zabowryzany do stosowania takich Srodk6w transportu, kt6re wptyn4
niekorzystnie na jakosd rob6t i wlasciwosci przewozonych material6w.
4. Wykonanie rpbrit
4.1. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)
Krycie blach4 trape4ow4 mohe by6 wykonywane na. dachach o pochyleniu polaci podanym
w PN-ts-O2361:1999.
Arkusze blach traperZowych powinny by6 uloZone na polaci w ten spos6b, aby szersze dno
bruzdy bylo na spo<llzie.

ZakJady podluzne blach trapezowych mog4 byd pojedyncze lub, podw6jne, zgodnie z
kierunkiem prza,wafiaj4cych wiatr6w. ZakJad podw6jny nalely st;osowa6 wyjqtkowo, w
miejscach nataZonyoh na splyw dodatkowych iloSci w6d opadolvyclh i moZe on obejmowa6
pas o szerokoSci nie wigkszej nL3 m.
Uszczelki na stykacih podluznych blach trapezowyah nalery stosowa6 przy pochyleniach
mniej szych rrrz 5,5Y^,.

Szeroko6i szczelinila zakladach podluZnych powinnaby(, minimalna. W prrypadku braku
moZliwoSci spelnispia tego wymagania, na przyklad ze wzglgdu na falistog6 krawgdzi
podluznych blachyi zamiast uszczelek naleay stosowa6 kit trwale plastyczny lub
elastoplastycznyl
Dtugo66 stosowanycih blach powinna byd nieco wigksza od szeroko$ci polaci, Jeaelinie jest
to moZliwe, naleiry $rykonad ?;.klady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad
platwiami. W pqzypadku pochylenia potaci wigkszych lub r6wnych 55% nie wymaga sig
dodatkowego uszczelnienia zal<tad.u poprzecznego. Przy pochyleniu mniej szltm 55o/o w
zakladach poprzecznych naleZy stosowad uszczelki.

25



W pr4ipadku koniqcznoSci dylatowania
moirramocowad tvlko blacha s6rna.moitnamocowag tylko blach4 96m4.
Dtugo$6 zakJadv paprzecznego blacl
mozna mocowag tylKo Dlacn4 gorn4.
Dtugo$6 zakJadvpatprzecznego blach powinna wynosid nie mniej niz 150 mm w przytr
pochylenia polaci ryigkszego lub r6wnego 55Yo i niLe mniej nn200 mm - przy pochl

blach trapezowych na polaci dachowej do platwi

zgodnoSci ich wykonaria z
specyfikacji. Kontrola ta

mniejszym n1255%i,

blach powinna wynosid nie mniej niz 150 mrn w przypadku
b r6wnego 55% iniLe mniej nn200 mm - przy pochyleniu

Do mocowania b{ach trapezowych do platwi stalowyoh nalezy stosowa6 t4czniki
samogwintuj4ce (h1b drubg z nakrgtk4) z podkladk4 stalow4 i podkladk4 gumow4 o
odpowiedniej jakoSoi. tr qcr:ik'rnalezy mocowad w kazdej bruZdzie blachy trapezowej , ana
platwiach poSreilnioh w co drugiej bru2dzie - w przypadku gdy blachy trapezowe majq
stanowid elemerit usztywniaj4cy ptatwie przedttratq stateczno6ci gigtno-skrEtnej. JeZeli nie
jest wymagane thkie usztywnienie, blachy nale|y mocowai do platwi zapomocqt4c#itcOw
przechodz4cych plzez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elembnt6w
podtrzymuj4cych, o wymiarach dostosowanych do wymiar6w falldy. tr-qcznikanri naleiry
mocowad ku2dyi,grz:,biet blachy trapezowej, a na platwiach po$rednich - co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachri nalezy prowadzi6 zapomocq rynien odwadniaj4cych dylatowanych co
12 m.
4.2 Obr 6bki bl4charskie
Przy wykonywaniu obr6bek blacharskich naleLry pamigtai o koniecznoSci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by1 zabezpieczone w spos6b umozliwiaj4cy
przeniesienie ruch6w poziomych i pionowych dachu w taki spos6b, aby nastgpowal szybki
odptyw wody z 6bs:zaru dylatacji.

opadowych
mniejsze fiZl,sYo. a rozstaw rur spustowych nie

Przekroje poprzecztle rynien dachowych, rur spust,owych i wpust6w dachowych powinny
byi dostosowano dci wielko6ci odwadnianych powierzchni dachu.
5. Kontrola jakoSci
5.1 Kontrola vilykt)nania pokryi polega na sprawdzeniu
powolanymi nprrngmi przedmiotowymi iwymaganiami
przeprowad zana jesl pnez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu d<) prac zankajqcych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych.
b) w odniesieniu do wlaSciwoSci calego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu
prac pokrywczygh.
6. Obmiar rob6t
Jednostk4 obmiarow4 rob6t jest:
- dla rob6t - K,rycie dachu blach4 i Obr6bki blacharskie - m-r pokrytej powierzchn. Z
powierzchni nie potr4ca siE wz1dzeft obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0';50 rtf
- dla rob6t - Rynnlf i rury spustowe - I m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7. Odbi6r rob6t
Podstawg do odbioru wykonania rob6t - pokrycie dachu blach4 stanowi stwierdzenie
zgodnoSci ich wykonania z dokumentacj4 projeklow4 izaturierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.
7.1 Odbi6r pokyycia z blachy
Sprawdzenie wygl4{u zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknig6, odchylenia rEbk6w
lub zwoj6w od linii prostej, Aqcza s4 prostopadle dcl okapu itp.).
Sprawdzenie umoco;wania i rozstawi enta Zabek i lapek.
Sprawdzeni e l4cienla i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykoniania i umocowania pas6w usztywniaj 4cych.
Odbi6r obr6bek blaoharskich, rynien i rur spustorvych
8. Cena ryczaltowa obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie material6w i sprzgtu,
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- obstugg sprzgtu nieposiadaj4cego etatowej obstrugi,
- ustawienie i rozlii6rkg rusztowaf o wysokofci
- oczlszczenid podkladu,
- pokrycie d{chu blach4 trapezow4 lqcznie z przycigciem ptyt i obr6bek na Z1dany
wymiar, umocolva4ie za pomoc4 wkrgt6w samogwintuj4cych plyt dachowych, g4sior6w
i obr6bek blacharskiich oruzuszczelnienie kalenicy i okapu).
- zmontowanie, uqrocowanie rynien i rur spustowych
- uporz4dkowanie stanowiskapracy.
9. Pzepisy nvi1zate
Norrry
PN-B-023 6 | :19p9 Pochylenia polaci dachowych.
PN-6liB-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ooynkowanej i cynkowej.
Wyrnagania i badariia techniczne prry odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry6 dachowych z melala. Charakterystyka wyrob6w z
cynku do pokryd dachowych ukladanych naciqglympodloZu.

ch z metalu. Charakterystyka wyrob6w
oint.
enty wyposazenia z PCV-U. Definicje,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czg36 C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt,l: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004

27


