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1.WSTĘP 

1.1. Przed miot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) 
ścian budynków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukaszewicza we Wrzosowie - zgodnie z 
opracowana dokumentacją w systemie Ceresit WM PREMIUM. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Za kres robót objętych SST 
Zakres robót obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz elewacji budynków 
mieszkalnych . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie termorenowacji istniejących budynków wraz z wykonaniem elewacji : 

- wykonanie warstwy izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej gr. 8 i 12cm, 
wykonanie warstwy izolacji termicznej ścian zewnętrznych piwnic i ściany 
fundamentowej Sz-p - polistyrenem ekstrudowanym gr. 1 Ocm, 
wykonanie warstwy ochronnej zbrojonej siatką z włókna szklanego, 
wykończenie powierzchni tynkiem cienkowarstwowym, 
malowanie elewacji farbą silikonową Ceresit CT 48. 

1.4.0kreślenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający 
się minimum z następujących składników : 

zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
materiału do izolacji cieplnej, 

- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmnie jedna 
warstwa zawiera zbrojenie, 
warstwy wykończeniowej systemu. 

Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający 
im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 
mechaniczne systemu. 
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Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub 
siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą 
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt.2.1. 
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli : 

roboty dachowe i montaż okien zostaną zakończone i odebrane, 
wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak : szkło, 
okładziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, zostaną 
odpowiednio zabezpieczone i osłonięte, 
widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne 
„mokre" powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak 
zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w 
ocieplanych ścianach zewnętrznych), 
na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną 
wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza 
lico elewacji wykończonej ociepleniem. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 4. 
Do robót objętych niniejszą specyfikacja należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do 
powszechnego stosowania. 
Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywane na placu budowy powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych należy stosować piaski wg p.3.2 
PN-70/B-10100. 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Oznakowanie 
powinno umożliwiać identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraj pochodzenia, data 
produkcji. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
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2.2.Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1.Środek gruntujący - grunt podtynkowy 
2.2.2.Zaprawa (masa) klejąca - klej do płyt z wełny mineralnej CERESIT CT 190 oraz klej 
do zatapiania siatki - CERESIT CT 87 bez gruntowania. 
2.2.3.Płyty termoizolacyjne - ściany zewnętrzne wełna mineralna ROCKWOOL 
FASROCK gr. 8 i 12 cm, ściany zewnętrzne piwnic i ściany fundamentowe - polistyren 
ekstrudowany gr. lOcm. 
2.2.4.Łączniki mechaniczne 

kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub 
z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach, 

2.2.5.. Zaprawa zbrojąca - klej nasiatkowy Ceresit CT 87 bez gruntowania, 
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 

- o gramaturze min. 145 g/m2 i wielkości oczek 4x4 mm, wtapiana w zaprawę zbrojąca, 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie - tynk mineralny Ceresit CT 137 1,5mm do malowania, 
2.2.8. Farby - farby elewacyjne: silikonowa Ceresit CT 48 wg kolorystyki 
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń miedzy płytami 
izolacji termicznej, 

- podokienniki - blacha powlekana wg kolorystki. 

2.3.Warunki przyjęcia materiałów na budowę 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki : 

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowe), 
są właściwie oznakowane i zapakowane, 
spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

2.4.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót 
ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowania i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Podstawowe zasady przechowywania: 

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed nadmiernym nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w 
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniu warunków 
atmosferycznych, 
siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach 
zebezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
3.2.1.Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych. 

3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych. 

3.2.3.Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże 
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past. 

3.2.4.Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowy zestawieniu z 
pojemnikami na materiały. 

3.2.5.Do cięcia płyt i izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -
szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni 
płyt (boniowanie). 

3.2.6.Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych). 
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3.2.7.Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni. 

3.2.8.Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomice, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4.TRANSPORT 
Materiały do wykonania robót elewacyjnych należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych(na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak ; kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować : kliny, rozpory, bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie jak : maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki, 

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienia, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

5.2.Ocena podłoża 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegająca na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni 
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 
tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok 
za rylca. 

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza. 
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Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od 
rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, ;żelbetowe monolityczne, ;żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). 
Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. 
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm 
dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawa 
wyrównawcza), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować 
do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawa 
wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Elewację w dobudowanej części w 1984 r. - ściana Sz-1, przed przyklejeniem warstwy 
wełny mineralnej , wzmocnić dodatkowo poprzez kołkowanie kołkami dł. 30cm w ilości 
4-6szt/m2. 

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 
danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.4.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na cała jego powierzchnie. 
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5.4.2. Montaż, płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż, niej listwę cokołowa (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo -
punktowa) lub paca ząbkowana na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawa na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawa. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 
poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w 
przypadku styropianu - pianka uszczelniająca. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę 
płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z 
wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, ni. 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy 
wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi 
(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, 
stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy 
elewacji. 
Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie. 

5.4.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - oscieża, krawędzie narożników budynku 
i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych 
drzwiowych. Na powierzchnie płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojąca, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygładzić -siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawa. 
W celu wzmocnienia elewacji do wysokości 2,0m od poziomu terenu ocieplenie wykonać 
z dwóch warstw siatki. 

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.4.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie 
wcześniej, niż. po upływie 48 godzin od jej wykonania. Nanieść masę tynku mineralnego 
Ceresit CT 137 l,5mm do malowania i poddać jego powierzchnie obróbce, zgodnie z 
wymaganiami producenta systemu. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, 
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Powierzchnie tynku pomalować farbą silikonową Ceresit CT 48 wg kolorystyki elewacji. 
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5.4.8. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych ( w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych), 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym ostrzeżeniem, aby w ciągu doby 
nie następował spadek temperatury poniżej 0°C, 
w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 
podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych 
źródeł ognia. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 

5.4.2.Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy są spełnione 
warunki prowadzenia robót określone w pkt. 5.4.8. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna 
zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach kiedy należy go 
stosować, 

- sposób przygotowania farby do malowania, 
sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
krotność nakładania farby oraz jej zużycie na lm2, 
czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
zalecenia w zakresie bhp 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarto w OST B-00.00.00 pkt.7 
Zakresem badań kontrolnych powinny być objęte sprawdzenia : 

zgodności ich wykonania z dokumentacją, 
kontrola dostarczonych na budowę materiałów, 

- przygotowania podłoża, 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 

osadzenia łączników mechanicznych, 
wykonania masy zbrojeniowej, 
wykonania obróbek blacharskich, 
zamocowania profili, 
wykonania wyprawy tynkarskiej. 
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Przed przystąpieniem do badań kontrolnych należy sprawdzić, czy spełnione są wymagane w 
PN-70/B-10100 p.4.2 warunki kompletności dokumentacji robót tynkowych oraz wymagania 
w zakresie terminów i warunków atmosferycznych badań. 
Metody badań kontrolnych tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w PN/B-
10100 p.4.3. 
Dopuszcza się pomijanie badania mrozoodporności w odniesieniu do tynków wykonywanych 
przy użyciu masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub 
deklaracji zgodności z wymaganiami PN-B-10106:1997 lub aprobaty technicznej. 
Sprawdzenie grubości tynku dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez 
producenta ilość niezbędną do wykonania lm 2 tynku, a dopiero w przypadku wątpliwości 
dokonując bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. 

6.3.Kontrola dostarczonych na budowę materiałów 
Kontrola dostarczonych na budowę materiałów polega na sprawdzeniu zgodności 
dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentami odniesienia. 
Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. 

6.4.Kontrola przygotowania podłoża 
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, 
zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie 
koniecznym. 

6.5.Kontrola przyklejenia płyt termoizolacyjnych 
Kontrola przyklejenia płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu równości i ciągłości 
powierzchni, układu i szerokości spoin. 

6.6.Kontrola osadzenia łączników mechanicznych 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności zalecane jest 
wykonywanie prób wyrywania łączników. 

6.7.Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej 
Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia 
siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, równości, 
przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do 
dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc 
newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, 
podokienników, kapinosów itp). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku 
warstwy tynkarskiej. 

6.8.Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowania) oraz 
wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 

6.9.Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i 
nadania właściwej zgodnej z projektem struktury: 
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a)odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 
b)odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 
nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
c)dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 
wysokości kondygnacji - 10 mm, 
d)dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
e)odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm. 

6.10.Ocena wyglądu zewnętrznego 
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 
ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i 
faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy 
świetle rozproszonym z odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenia wykończonego lica 
systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi 
warunkami technicznego odbioru robót budowlanych. 

7.0BM1AR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-00.00.00 „wymagania ogólne" pkt.8. 

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową robót jest m 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i 
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5m2. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.0DBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz 
z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie 
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacja projektowa 
i szczegółowa specyfikacja techniczna) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
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powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. 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 usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taka formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 

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: 

- dokumentacje projektowa 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, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

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

- protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
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technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcze dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań. 

-, jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku doustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić 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. 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawca. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po ubytkowaniu 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 ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 

14 
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jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej elewacji, która obejmuje : 

przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań , 

oczyszczenia podłoża, 
- wykonanie izolacji termicznej poprzez przyklejenia warstwą styropianu , 
- zbrojenie siatką zbrojarska, założenie narożników ochronnych, dodatkowej warstwy 

siatki zbrojarskiej, 
wykonanie warstwy wierzchniej, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
likwidacji stanowiska roboczego. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-EN 13163;2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Wyroby z pilistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja". 
PN-EN 13162.2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . 
Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

- ET AG 004 - Wytyczne do europejskich Aprobat Technicznych - „Złożone systemy 
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi „ - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 

- ZUAT - 15/VII1.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 
2000r. 

- PN-65/B-10102 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
- PN-B-30020:1000 Wapno. 

PN-B-30041.1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia 

1 5 
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlanych część B : Roboty 
wykończeniowe. 
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplenia ścian" opracowanymi przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. 
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem okien z PCV. 

1.2.Za kres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż okien i drzwi w remontowanym i modernizowanym budynku Zespołu Szkół 
im. Ignacego Łukaszewicza we Wrzosowie.. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

• demontaż okien i parapetów zewn. 
• montaż okien z profili PCV, drzwi stalowych i z profili aluminiowych, 
• montaż parapetów zewnętrznych. 

1.4,Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt. 1.4. 

1.5,Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt.2. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 pkt 4. 

2.2.Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wbudowania powinny odpowiadać wymaganiom zawarte w normach 
polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.2.1.0knazprofil izPCV 
Okna z profili PCV , w kolorze białym . Profile z PCV minimum trzy - komorowe. 
Współczynnik k dla szyby - 1,1, a dla całego okna 1,4. 

2.2.3.Parapety zewnętrzne 
Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej. 
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3.SPRĘT 
3.LOgólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 pkt. 5. 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

4.TRANSPORT 
4.1.0gólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
4.2.Transport materiałów: 
Wszystkie materiały związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej powinny być 
powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. 
Transport okien i drzwi na budowę powinien się odbywać na dostosowanych do tego celu 
stojakach. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Okna z profili z PCV 
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić wymiary otworów w ścianie. 
Dopuszczalne odstępstwa przedstawiają się następująco : 

dla otworów prostych dla okien i drzwi do 3 metrów ± 12 mm, ponad 3 do 6 metrów ± 
16 mm, 

- dla otworów prostych dla okien i drzwi z węgarkami do 3m ±10mm, ponad 3 do 6 
metrów ± 12mm. 

Wszystkie mocowania muszą przenosić wszystkie siły działające na okno oraz muszą 
uwzględniać siły i ruchy w miejscu montowania. 

5.1.1.Montaż 
Do czynności montażowych okien należą: 

mocowanie, 
izolowanie, 
uszczelnianie, 

- osłona 
muszą one być rozpatrywane jako nierozłączne elementy funkcji wbudowania. 
Elementy okienne i drzwiowe muszą być wbudowane i odpowiednio wypoziomowane, 
wypionowanie i dostosowane do wymogów bezpieczeństwa. 
Usytuowanie i umocowanie okna lub drzwi przed ich ostatecznym montażem następuje 
przy pomocy klinów. Należy je następnie usunąć, by nie utrudniały ruchów termicznych 
okien. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by rozszerzające się profile oraz naturalne ruchy 
ścian nie były przyczyną szkód. 
Szczelina między oknem lub drzwiami oraz ścianą powinna być należycie dobrana i 
równomierna. 



Remont elewacji i dachu budynku Zespołu Szkól im. Ignacego Łukaszewskiego we Wr/.osowie 
Inwestor : Gmina Dygowo ul. Kolejowa nr 1. 78-113 Dygowo 

Rozszerzalność liniowa zależna od temperatury przypadająca na jedną fugę w zależności 
od materiału : 

PCV twarde białe - rozszerzalność liniowa na jedną fugę wynosi 1,6 mm/m, 
PCV twarde/powierzchnia kolorowa - rozszerzalność na jedną fugę wynosi 2,4 
mm/m. 

Minimalna szerokość fugi - b - przy łączeniu do ściany wynosi: 
przy użyciu spienionych środków uszczelniających PCV twarde białe : 
minimumlO mm przy długości elementu dol,5 m, min. 15 mm przy długości 
elementu do 2,5 m, min. 25 mm przy dł. elem. do 4,5 m, 
przy użyciu spienionych środków uszczelniających PCV twarde (kolor) min. 1 55 przy 
długości elementu do 1,5 m, min. 20 mm przy dł. elem. Do 2,5 m, min. 25 mm przy 
dł. elem do 4,5. 
przy użyciu uszczelnień sprężonych PCV twarde białe min. 8 mm przy dł. elem. Do 
2,5m, min 10 mm przy dł. elem. Do 4,5 m, 
przy użyciu uszczelnień sprężonych PCV twarde (kolor) min 8 mm przy dlł. Elem. Do 
l,5m, min. 10 mm przy dł. elem. Do 3,5 m, mon, 12 mm przy długości elementu do 
4,5 m. 

Głębokość fugi w zależności od jej szerokości - b - podawana jest przez producentów 
materiałów uszczelniających. 

5.1.2.Materiał montażowy 
Osadzenie okna musi nastąpić w sposób mechaniczny. Pianki, środki z kleju itp. nie mogą 
być akceptowane jako materiał montażowy. 
Jako materiał montażowy używać należy kotew mocujących lub dybli. Montaż przy 
pomocy dybli stosowany jest częściej. Otwór na dybel przechodzi przez element ramy i 
dybel wkładany jest od strony falcu. Zanim dybel zostanie ostatecznie zamocowany, okno 
musi być ustawione i zaklockowane. Następnie dybel osłaniany jest zaślepką. 
Odległość między dyblami nie powinna przekraczać 70 cm. Odległość od zgrzewów, 
narożników słupków stałych itp. powinna wynosić przynajmniej 15 cm. Duże okna można 
także mocować w dolnej części jednakże ze względu na możliwość przenikania wilgoci 
przez otwory dybli w dolnej poziomej części, należy w tym przypadku stosować 
wyłącznie kotwy montażowe. 

5.1.3.Połączenie ze ścianą 
Ze względu na izolacyjność termiczną i dźwiękową niezbędne jest wykonanie izolacji z 
wełny mineralnej, pianki lub masy uszczelniającej. 
Stosowanie mas bitumicznych i pochodnych jest niedopuszczalne. 
Stosując pianki poliuretanowe należy bezwzględnie stosować się do wskazówek 
producentów. Pianka musi być przystosowana do współpracy z materiałem, z którego 
wykonane są profile i masy uszczelniające, Zastosowane materiały uszczelniające nie 
mogą być widoczne, muszą być one otynkowane lub zamaskowane. 
Po zamontowaniu okien należy natychmiast usunąć folię ochronną. 

5.3.Montaż parapetów okiennych 
Parapety okienne wykonywane z blachy mogą być mocowane bezpośrednio do dolnego 
elementu ościeżnicy lub dodatkowego profilu (podporowego). Parapety nie mogą 
zakrywać otworów odwadniających. Rozstaw łączników nie powinien przekraczać 300 
mm w przypadku parapetów tłoczonych i 200 mm przy parapetach wykonywanych z 
blachy. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.1.Kontrola wykonania montażu 
Kontrola wykonania montażu polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru: 
a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania 
prac montażowych, 

b)w odniesieniu do całych okien i drzwi (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac . 

6.1.2.Kontrola międzyoperacyjna 
a)Kontrola międzyoperacyjna polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonywanych 
prac z wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
b)Kontrola końcowa wykonania montażu okien polega na sprawdzeniu wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji oraz czy okna zostały : 

prawidłowo usytuowane w poziomie i w pionie, 
przekątne w oknie są równe 
szereg okien znajduje się w jednym poziomie, 
łączniki mechaniczne działają prawidłowo, 
obróbki ościeży zostały wykonane prawidłowo 

c)Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
montażu są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7.0BMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest : 

dla okien i drzwi : sztuki lub m2 powierzchni okien i drzwi, 
dla parapetów wewnętrznych 1 m b, dla zewn. sztuki lub metry 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8.0DBIÓR ROBÓT 

Podstawą do odbioru wykonania robót montażu okien i drzwi stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwa użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
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- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - (miejsc nie odpowiadających 
SST) ponownie wykonać roboty montażowe. 

Zakończenie odbioru odbioru montażu okien i drzwi potwierdza się protokołem, który 
powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną w kosztorysie ilość wbudowanych okien i drzwi. Cena obejmuje : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

ustawienie i rozebranie rusztowań do 4m, 
przygotowanie ościeży do montażu okien i drzwi, 
montaż okien i drzwi, 
montaż parapetów wewnętrznych, 
obróbkę ościeży, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
likwidacji stanowiska roboczego. 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
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Koszalin, czerwiec 2008r. 
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1.WSTĘP 

l.l.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem dachu, 
obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. Niniejsza specyfikacja ma również 
zastosowanie przy robotach termoizolacyjnych ścian budynków, z uwagi na konieczność rozebrania 
wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a po wykonaniu robót dociepleniowych 
należy zamontować nowe obróbki oraz rynny i rury spustowe. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

Demontaż i rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 
- izolacja termiczna dachu wełną mineralną ROCKWOOL MONROCK gr 8 cm 

pokrycie dwuwarstwowe papą zgrzewalną, 
obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
rynny i rury spustowe z blachy powlekanej, 

1.4.Określenia podane w niniejszej SST 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt. 1.4. 

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt. 1.5. 

2 . M A T E R I A Ł Y 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych. 

2.2.Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawarte w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.1.Papa asfaltowo - polimerowa wierzchniego krycia 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
Papa powinna mieć jednolite ubarwienie. 

2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem grubości co najmniej 0,5 m lub sznurkiem. 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
normie i świadectw ie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

2.4.Blacha aluminiowa powlekana oraz elementy prefabrykowane z blachy stalowej 
powlekanej (rynny, rury spustowe) 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzet do wykonywania robót 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

4.TRANSPORT 
4.1.0gólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport materiałów 
4.2.1.Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach polskich. 
4.2.2.Pakowanie, przechowywanie i transport pap : 

- rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm; 
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na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w PN; 
rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników; 
rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między warstwami 80 cm. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B-
10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża łatą kontrolną 
o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym 
niż 3 cm lub złagodzić za pomocą skosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony 
kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

5.2.Warunki przystąpienia do robót termoizolacyjnych dachów: 
• oczyścić warstwę istniejącego pokrycia papowego a następnie zagruntować 

emulsyjną masą asfaltową lub lepikiem asfaltowym.. Miejsca, gdzie istniejące 
pokrycie dachowe wykazuje nieszczelności i brak przyczepności z podłożem należy 
usunąć i osuszyć zawilgocone elementy. 

5.3.Podłoża z płyt twardych z wełny mineralnej 
Płyty twarde z wełny mineralnej mogą stanowić podłoże pod pokrycie papowe, jeżeli mają aprobatę 
techniczną lub spełniają wymagania normy wyrobu. 
Płyty twarde z wełny mineralnej należy przymocować do płyt betonowych w sposób mechaniczny 
lub przykleić lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na gorąco. 
W przypadku jednorodnych płyt z wełny mineralnej lub górnej warstwy wyrobów 
wielowarstwowych wykonanych z tego materiału naprężenie ściskające przy 10 procentowym 
odkształceniu powinno być równe lub większe niż 0,06 Mpa, obciążenie zaś punktowe powinno 
być równe lub większe niż 500 N przy odkształceniu 5mm. 

5.4.Wymagania ogólne dla pokryć papowych 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić. 

po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład : 
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 
powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 
papowego, osadzeniu listew lub klocków do obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych 
(rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być 
wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu 
do wykonywania pokryć papowych. 
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5.4.1.Pokrycia dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn, od l%-20% na podłożu: 

• betonowym, 
• na płycie warstwowej z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt 

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej 
warstw metodą zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan butan należy przestrzegać 
następujących zasad : 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na 
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się 
ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien ciągle być przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.5.Obróbki blacharskie 
5.5.1.Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.5.2.Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5mm do 
0,6mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót 
nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.5.3.Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 
wody z obszaru dylatacji. 

5.6. U rządzenia do odprowadzenia wód opadowych 
5.6.1.Wdachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.6.2.Wdachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt 
o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian 
budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
5.6.3.Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0m. 
5.6.4.Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
5.6.5.Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5m od elementów 
ponaddachowych. 
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5.6.6.Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
5.6.7.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999. 
5.6.8.Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-
EN 607:1999. 
5.6.9.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być : 

a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
element wieloczłonowe, 
b)łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, 
c)mocowanie do uchwytów , rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d)rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.6.10.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być : 
a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b)łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c)mocowanie do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, 
d)rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.2.Kontrola podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonania pokrycia z papy. 
6.3.Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1.Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 

a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) - podczas wykonywania 
prac pokrywczych, 
b)w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

6.3.2.Pokrycia papowe 
a)Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
b)Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w 
normie PN-98/B-10240 pkt.4. 
c)Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
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7.0BMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - Krycie dachu papą - m2 powierzchni dachu, 

dla robót - Obróbki blacharskie oraz Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub 
rur spustowych. 

7.2.Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
każdego nie przekracza 0,5m2. 

8.0DBIÓR ROBÓT 

8.1.Podstawą do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
8.2. Odbiór podłoża 
8.2.1.Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2.Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej 
o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm. 
8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2.Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a)podłoża, 
b)jakości zastosowanych materiałów, 
c)dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
d)dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączeń z pokryciem. 

8.3.3.Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4.Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5.Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b)dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
c)zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d)protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia, 

- Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną, 
Certyfikaty na znak bezpieczeństwa - na wbudowane materiały. 

8.3.6.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
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Remont elewacji i dachu budynku Zespołu Szkpł im. Ignacego Łukaszewskiego we Wrzosowie 
Inwestor : Gmina Dygowo ul. Kolejowa nr 1. 78-113 Dygowo 

8.3.7.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwa użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4.Odbiór pokrycia z papy 
8.4.1.Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez 
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cn, z tym że pasek papy należy 
naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 
8.4.2.Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w krakcie odbiorów częściowych i 
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. 
8.5.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1.Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
8.5.3.Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4.Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnym. Rury 
spustowe powinny być montowane po sprawdzeniu drążności przewodów kanalizacyjnych. 
8.6.Zakończenie odbioru 
8.6.1 Odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Pokrycie papą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 
obejmuje : 

przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
ustawienie i rozebranie rusztowań do 4m, 
oczyszczenia podłoża, 
wykonanie izolacji termicznej poprzez przyklejenia 12 cm warstwy styropianu z papą 
fabrycznie przyklejoną, 
pokrycie dachu papą zgrzewalną wierzchniego krycia, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
likwidacji stanowiska roboczego. 

9.2.Obróbki blacharskie 
- Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 
- - przygotowanie, 

zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3.Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
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Inwestor : Gmina Dygowo ul. Kolejowa nr 1, 78-113 Dygowo 

Uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
- PN-747B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami stosowanymi 

na gorąco. 
- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego. 
- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
- PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
- PN-EN 607.1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U, wymagania i badania 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część O : zabezpieczenia i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydanie ITB Warszawa 2004r. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST B-00.00.00 

Grupa CPV : 45214200-2 - roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
związanych ze szkolnictwem 

1.Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, remontu elewacji i dachu budynku Zespołu Szkół 
im. Ignacego Łukaszewicza we Wrzosowie - Wrzosowo 55 działka nr 120/1 i 120/2 
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego : 

1) Inwestor : Gmina Dygowo ul. Kolejowa nr 1, 78-113 Dygowo 

2) Instytucja finansująca inwestycję 

3) Wykonawca 

4)Zarządzający realizacją 
umowy 

5)Przyszły użytkownik: . Zespół Szkół im. Ignacego Łukaszewicza we Wrzosowie. 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1 Przeznaczenie i program użytkowy 
Zakres robót do wykonania obejmuje ocieplenie ścian i dachu budynku wraz z wykonaniem 
elewacji, nowego pokrycia dachu i wymianę okien i drzwi zewn. Program użytkowy bez 
zmian. 

1.3.2 Ogólny zakres robót 
Zakres robót obejmuje: 

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą bezspoinową z zastosowaniem jako warstwy 
izolacyjnej: ścian zewn. Piwnic i ściany fundamentowej - polistyren ekstrudowany gr. lOcm, 
pozostałe ściany wełna mineralną gr. 8 i 12 cm ROCKWOOL FASROCK, 

- Wykonanie elewacji budynku system Ceresit WM Premium lub rónoważny, 
- Ocieplenie stropodachu wełną mineralną ROCKWOOL MONROCK gr. 8 cm z pokryciem 

dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo, 
- Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 
- Wymiana stolarki okiennej na okna z profili PCV, 
- Wymiana drzwi zewn. n 
- a stalowe i z profili aluminiowych 
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1.4.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót 

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji została opracowana następująca dokumentacja 
projektowa : 

- Projekt wykonawczy „Remont elewacji i dachu budynku Zespołu Szkół im. Ignacego 
Łukaszewicza we Wrzosowie" opracowany przez Pracownie Projektową ARCHIKON s.c. 
Stanisław i Grzegorz Skład 75-362 Koszalin ul. Wery Kostrzewy nr. 3 - autor projektu: 
branża architektoniczna mgr inż. Arch. Stanisław Skład-

1.4.1.Spis szczegółowych specyfikacji technicznych : 

01 dach - izolacje cieplne, pokrycie, obróbki, 
02 okna z profili PCV 
03 elewacja 

1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 

2.0.Wykonanie robót 

2.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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2.2.Teren budowy 

2.2.1.Charakterystyka terenu budowy 

Zakres robót do wykonania nie wychodzi poza obręb budynku. Tereny wokół szkoły będą 
jedynie służyły (po uprzednim przgotowaniu poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia) 
jako place składowe materiałów zarówno pochodzących z rozbiórki jak i nowych do 
wbudowania. 
2.2.2.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w umowie . 

Możliwość korzystania z mediów oraz określenie terenu na zaplecze budowy zostanie 
uregulowane w umowie . 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. 1.4 
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót: 

2.2.3.Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

2.2.4. Oc liro na środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
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straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3.Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową , w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 

wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

2.3.2.Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy -
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.3.3. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 

program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów. 
sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
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materiałów, 
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

2.4.Dokumenty budowy 

2.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 

data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 
daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 
polecenia zarządzającego realizacją umowy 
daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
lub wykonania robót zamiennych; 
wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych; 
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy. 



6 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno

prawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4.Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1.Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Dokumentacja powykonawcza 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2.Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
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ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element. Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 

będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 

2.5.4.Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 

3.Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
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prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

4. Materiały 
4.1.Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane Jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do (hu i 
Europejskiej 

4.2.Kontrola materiałów 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 



9 

4.3.Atesty materiałów 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

4.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5.Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5.Sprzet 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
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używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

ó.Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

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

7.Kontrola jakości robót 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

8.0bmiary robót 
Prowadzenie obmiar•ów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich 
się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
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zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

8.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3.Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9,Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

10.Przepisy związane 
10.1.Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2.Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
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przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
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). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 


