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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie:        Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów wewn trznych budynku i przebudowa

pomieszczenia w poziomie piwnicy
Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski

50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1
1.2. Przedmiot i zakres robót ST

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   s   wymagania   ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów wewn trznych budynku i przebudowa pomieszczenia w poziomie
piwnicy
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych
prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.
1.4. Okre lenia podstawowe
Ilekro  w ST jest mowa o:
111. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c) obiekt ma ej architektury;

1.1.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek o
zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy
konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej
nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.1.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne,
oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci
budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca

ytkow .
1.1.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w

szczególno ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) ytkowe    s ce    rekreacji    codziennej    i    utrzymaniu    porz dku,    jak: piaskownice, hu tawki,

drabinki, mietniki.
1.1.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow ,
rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.1.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.1.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.1.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia
instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place



5

postojowe i place pod mietniki.
1111. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z

przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.
1.1.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny

wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.1.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.1.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i
opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metod  monta u - tak e dziennik monta u.

1.1.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.
1117. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego

przydatno  do stosowania w budownictwie.
1.1.18. ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.
1.1.19. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

1.1.20. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pó n. zm.).

1.1.21. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.1.22. op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.

1.1.23. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan  przeznaczon  do
ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich
zako czeniu.

1.1.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.1.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za
prowadzon  budow .

1.1.26. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.27. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych
bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.

1.1.28. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.29. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a
je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.1.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.31. projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem dokumentacji
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projektowej.
1.1.32. rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.1.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spe niania

przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.1.34. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegó owych specyfikacjach technicznych.
1.1.35. grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w

rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

1.1.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk
zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.1.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze  technicznych
i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi
(eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.38. istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.

1.1.39. normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.1.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy
opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.1.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem
ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.1.42. Wspólnym S owniku Zamówie - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego.
Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw
Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez
zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy
realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
1.5.1. Nazwa i kod g ównego przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane kod 45000000-7
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przeka e dziennik budowy oraz jeden
egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplety SST.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn  i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .

1.6.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których

dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz
by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia,
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
spo eczno ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .
1.6.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie
konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó
terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem    zbiorników   i   cieków   wodnych    py ami    lub   substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem

osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji

robót albo przez personel wykonawcy.
1.6.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.
1.6.8. Ograniczenie obci e osi pojazdów

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, materia ów i
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w

obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni

odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej

zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.
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1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty

rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej,
które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy,
 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na
asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZ TU    I    MASZYN    DO   WYKONYWANIA   ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
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ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce
warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i graficznej,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt   technologii   i   organizacji   monta u   (dla   obiektów   prefabrykowanych   lub elementów
konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub
kontraktem oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow  wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostan  je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte
na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni
w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWALNYCH
6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow  SST.

Program zapewnienia jako ci winien zawiera : organizacj  wykonania robót, tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, wykaz zespo ów
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo
wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych robót, wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), sposób oraz form  gromadzenia wyników
bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i
urz dzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne
do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
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umow .
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach

dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z

jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada  wyka e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku,
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi

okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk  Norm  lub
4. aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te

certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.
5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót
dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik  w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom w

zwi zku z warunkami klimatycznymi,
• zgodno   rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji projektowej,
• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je

przeprowadza ,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy

Do   dokumentów   budowy  zalicza   si ,   oprócz  wymienionych  w   punktach   [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru na
pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
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7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

przedmiarze robót.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
robót.
7.4. Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,
c) odbiorowi cz ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo up ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni
od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow  SST
i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz
jako ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem
do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych
i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)

Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj   powykonawcz   tj.  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegó owe  specyfikacje  techniczne   (podstawowe  z  dokumentów  umowy   i   ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
4. protoko y odbiorów cz ciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jako ci (PZJ),
8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
9. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.
9. ROZLICZANIE ROBÓT
9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej
pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta przez
Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren

budowy,
• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   o wietlenia   zgodnie   z   wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj    tymczasowej   nawierzchni,    ramp,   chodników,    kraw ników,    barier, oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usuni cie   tymczasowych   oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy,  utrzymania i likwidacji objazdów,  przejazdów i organizacji ruchu

ponosi Zamawiaj cy.
10. DOKUMNTY ODNIESIENIA
10.1    Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporz dzenia
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek

organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

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

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV

45111300-1)

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie: Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów

wewn trznych budynku i przebudowa pomieszczenia w
poziomie piwnicy

Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski
50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2014r
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie:        Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów wewn trznych budynku i przebudowa
pomieszczenia w poziomie piwnicy
Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski

50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych oraz przygotowawczych.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie

rozbiórek wyst puj cych w obiekcie. W ramach robót rozbiórkowych zostan  rozebrane:
- pokrycie dachowe z o aceniem
- rynny i rury spustowe
- kominy do poziomu kondygnacji poddasza
- podsufitki z p yt pa dzierzowych
- instalacja odgromowa
- drewniana stolarka okienna
- drewniana stolarka drzwiowa zewn trzna
- deskowanie pod ogi poddasza przeznaczone do wymiany
- zasypka stropu poddasza
- zewn trzne tynki
- obróbki blacharskie dachu i elewacji
- wewn trzne tynki piwnic
- uszkodzone i odspojone posadzki piwnic
- instalacja wentylacji mechanicznej
- wymieniana instalacja elektryczna
- wymieniane odcinki instalacji kanalizacyjnej
- opaska wokó  budynku oraz zewn trzne schody
- nawierzchnie z kostki granitowej
Roboty towarzysz ce obejmuj  ustawienie rusztowa  oraz wszystkie roboty towarzysz ce robotom

rozbiórkowymi i wszystkie roboty przygotowawcze do robót podstawowych.
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Dla w/w robót materia y nie wyst puj .
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Rozbiórki w obiekcie wykonywa  lekkimi narz dziami elektrycznymi
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów

Transport materia ów z rozbiórki rodkami transportu samowy adowczymi.
Przewo ony adunek zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:
teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP,
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5.3. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(1) Materia    poza    obr b    budynku   znosi    lub    spuszcza    rynnami    w   sposób zabezpieczaj cy  przed
uszkodzeniem.

(2) Materia y posegregowa  i odnie  lub odwie  na miejsce sk adowania.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.2. i 5.3
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi s m3, m2, szt. w zale no ci od rodzaju robót rozbiórkowych.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj

techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do

usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form

przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:
dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami    wprowadzonymi    w   trakcie wykonywania robót,
dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty   wiadcz ce   o   dopuszczeniu   do   obrotu    i    powszechnego   zastosowania  u ytych  materia ów  i

wyrobów budowlanych,
- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub
etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i   ilo ci   robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
10. UWAGI SZCZEGÓ OWE
10.1. Materia y   uzyskane   z   rozbiórek   do   ponownego   wbudowania   zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.
10.2. Ilo ci robót rozbiórkowych mog  ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.02. KONSTRUKCJE DREWNIANE
(Kod CPV 45261000-4)

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie: Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów

wewn trznych budynku i przebudowa pomieszczenia w
poziomie piwnicy

Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski
50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2014r
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie:        Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów wewn trznych budynku i przebudowa

pomieszczenia w poziomie piwnicy
Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski

50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót konstrukcji drewnianych
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie i
monta  konstrukcji drewnianych wyst puj cych w obiekcie. W zakres tych robót wchodz :

- Wymiana elementów wi by dachowej
- Wzmocnienie elementów wi by dachowej
- Wykonanie przepustnic
- Wykonanie st enia wi by dachowej
- Impregnacja elementów drewnianych wi by preparatem grzybobójczym
- Impregnacja elementów drewnianych wi by preparatem biobójczym
- Impregnacja wszystkich elementów drewnianych wi by wielofunkcyjnym preparatem zabezpieczaj cym przed

dzia aniem ognia  oraz grzybów i owadów
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i wy adunku.
Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y stosowane do wykonania robót powinny mie :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk

wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn
pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nale y stosowa  zgodnie z instrukcj  ITB – Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót stosuje si  drewno klasy C30
wed ug nast puj cych norm pa stwowych:
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzyma ciowymi.
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–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzyma ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poni sza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C27 C30

Zginanie 27 33
Rozci ganie wzd  w ókien 0,75 0,75

ciskanie wzd  w ókien 20 24
ciskanie w poprzek w ókien 7 7
cinanie wzd  w ókien 3 3
cinanie w poprzek w ókien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30 C27

ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
ki na ca ym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skr t w ókien do 7% do 10%
kni cia, p cherze, zakorki i zbitki:

a) g bokie
b) czo owe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna
Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne
Szeroko  s ojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na d ugo ci dwu kraw dzi zajmuj ca do 1/4 szeroko ci

lub d ugo ci

Krzywizna pod na
a) p aszczyzn 30 mm – dla grubo ci do 38 mm

10 mm – dla grubo ci do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szeroko ci do 75 mm

5 mm – dla szeroko ci > 250 mm
Wichrowato 6% szeroko ci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko ci
Rysy, falisto  rzazu dopuszczalna w granicach odchy ek grubo ci i szeroko ci elementu.
Nierówno  p aszczyzn – p aszczyzny powinny by  wzajemnie równoleg e, boki prostopad e, odchylenia w
granicach odchy ek.
Nieprostopad  niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi  nie wi cej ni :

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchy ki wymiarowe desek powinny by  nie wi ksze:

– w d ugo ci:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo ci
– w szeroko ci:  do +3 mm lub do –1mm
– w grubo ci:  do +1 mm lub do –1 mm

b) odchy ki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchy ki wymiarowe at nie powinny by  wi ksze:

4. dla at o grubo ci do 50 mm:
– w grubo ci: +1 mm i –1 mm dla 20% ilo ci
– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

5. dla at o grubo ci powy ej 50 mm:
– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci
– w grubo ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

d) odchy ki wymiarowe kraw dziaków na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2
mm.

d) odchy ki wymiarowe belek na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2 mm.
2.2. czniki

2.2.1. Gwo dzie
Nale y stosowa : gwo dzie okr e wg BN-70/5028-12

2.2.2. ruby
Nale y stosowa :

ruby z bem sze ciok tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
ruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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2.2.3. Nakr tki:
Nale y stosowa :
Nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakr tki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podk adki pod ruby
Nale y stosowa :
Podk adki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkr ty do drewna
Nale y stosowa :
Wkr ty do drewna z bem sze ciok tnym wg PN-85/M-82501
Wkr ty do drewna z bem sto kowym wg PN-85/M-82503
Wkr ty do drewna z bem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. rodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia powinny by
stosowane wy cznie rodki dopuszczone do stosowania decyzj  ITB

a) rodek zabezpieczaj cy oraz zwalczaj cy grzyby domowe i ple niowe
b) rodek zwalczaj cy oraz zabezpieczaj cy przed najcz ciej spotykanymi szkodnikami wtórnymi drewna,
c) preparat zabezpieczaj cy przed dzia aniem ognia  oraz grzybów i owadów, przeznaczonym do impregnacji drewna
o ka dej wilgotno ci

2.3. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich – wg wytycznych producenta
2.4. Sk adowanie materia ów i konstrukcji

2.3.1.  Materia y i elementy z drewna powinny by  sk adowane na poziomym pod u utwardzonym lub
odizolowanym od elementów warstw  folii.
Elementy powinny by  sk adowane w pozycji poziomej na podk adkach rozmieszczonych w taki sposób aby
nie powodowa  ich deformacji. Odleg  sk adowanych elementów od pod a nie powinna by  mniejsza od
20 cm.

2.3.2.  czniki i materia y do ochrony drewna nale y sk adowa  w oryginalnych opakowaniach w zamkni tych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj cych przed dzia aniem czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacj  In yniera.
Materia y uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje In ynier.
Odbiór materia ów z ewentualnymi zaleceniami szczegó owymi potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów
4.2.1. Wyroby mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si
prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki,
wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa :
kliny, rozpory i bariery.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  przy udziale rodków, które zapewni  osi gni cie

projektowanej wytrzyma ci, uk adu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.3. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich stosowa  weg ug wytycznych producenta
5.4. rodek zabezpieczaj cy oraz zwalczaj cy grzyby domowe i ple niowe stosowa  wed ug wytycznych producenta
5.5 rodek zwalczaj cy oraz zabezpieczaj cy przed najcz ciej spotykanymi szkodnikami wtórnymi drewna, stosowa

wed ug wytycznych producenta
5.5.  preparat zabezpieczaj cy przed dzia aniem ognia  oraz grzybów i owadów, przeznaczonym do impregnacji drewna o

ka dej wilgotno ci stosowa  wed ug wytycznych producenta
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.1.1 Badania materia ów
Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
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materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych
zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegó owej).
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót, w szczególno ci w zakresie:
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
- prawid owo ci wykonania robót.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m, m3 i m2 w zale no ci od rodzaju robót
7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem pokrycia dachowego

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych
8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj

techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do

usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form

przewiduje.
8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów

budowlanych,
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- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze
lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy
zamontowanie elementów drewnianych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych
przez zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz ce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna

okr ego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwo dzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia cz ci z cznych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

poz. 2072).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.03. WYKONYWANIE POKRY  DACHOWYCH I
ROBÓT ZWI ZANYCH Z POKRYCIEM DACHU

(Kod CPV 45261000-4)

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie: Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów

wewn trznych budynku i przebudowa pomieszczenia w
poziomie piwnicy

Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski
50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2014r
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie:        Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów wewn trznych budynku i przebudowa

pomieszczenia w poziomie piwnicy
Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski

50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót pokrywczych dachówk  ceramiczn  wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki
budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie pokry  dachowych z dachówek
ceramicznych, pap  wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystaj cymi
ponad dach budynku oraz wykonaniem izolacji cieplnej z we ny mineralnej z u yciem folii paroprzepuszczalnej i
paroszczelnej.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakresie
przygotowania podk adów i sposobów ich oceny, wymaga  dotycz cych wykonania pokry  oraz ich odbiorów.
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podk ad pod pokrycie dachówkowe - aty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod

tem okre lonym dla poszczególnych typów pokry  w PN-B-02361:1999.
Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i
wy adunku.
Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówk  ceramiczn  powinny mie :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk

wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn
pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.
2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych  powinny odpowiada

wymaganiom   zawartym   w   normach   polskich   lub   aprobatach   technicznych   ITB dopuszczaj cych dany
materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.  Dachówki oraz uzupe niaj ce dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spe nia  wymagania okre lone w
PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
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2.2.5. otek przeciw niegowy - szer. 20cm, wykonanych z k townika stalowego 20 x 20 x 2 mm oraz z przet oczonego
askownika o gr. 2 mm  stanowi cego szczeble p otka. Wspornik p otka wykonany z p askownika stalowego 30 x 4 mm.

Monta  wspornika co 60cm. cznik p otków wykonany z blachy o grubo ci 3,0 mm. Wszystkie elementy ocynkowane
ogniowo i malowany proszkowo w kolorze ceglastym.
2.2.6. awa kominiarska - szer. 25cm wykonanych z blachy stalowej o gr.: 2,0 mm z antypo lizgowym przet oczeniem
na powierzchni. Mocownik awy kominiarskiej wykonany z p askownika stalowego 40 x 4 mm. Wspornik awy
kominiarskiej wykonany z p askownika stalowego 40 x 4 mm. cznik aw kominiarskich wykonany z blachy o grubo ci
3,0 mm. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowany proszkowo w kolorze ceglastym.
2.2.7. Stopnie kominiarskie szer. 25cm sk adaj cych si  z cz ci monta owej (ko yski) oraz stopnicy wykonanej z
blachy stalowej o gr.: 2,0 mm z uchwytem. W stopnicy wyt oczony szereg otworów antypo lizgowych zwi kszaj cych
przyczepno . Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowany proszkowo w kolorze ceglastym.
2.2.8.  Okno po aciowe. Okna obrotowe wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego pró niowo i malowanego
lakierem akrylowym. Wymiar zewn trzny min. 55 x 78 cm. Zawias umieszczony w po owie wysoko ci okna, umo liwia
obrót skrzyd a i pozostawienie go w pozycji otwartej. Skrzyd o z mo liwo ci  obrotu wokó  osi o 180° i blokowania
zasuwk  rygluj , co pozwala na wygodne i bezpieczne mycie zewn trznej szyby okna. Okna obs ugiwane za pomoc
klamki z dwustopniowym mikrouchyleniem. Okno z  nawienikiem, zapewniaj cy nap yw powietrza nawet przy szczelnie
zamkni tym oknie. Uw(izolacyjno  cieplna okna) = 1,3W/(m²K)
2.2.9. Wy az na dach. Wy azy do nieogrzewanych pomieszcze  na poddaszu. O cie nica wykonana z drewna
sosnowego, a skrzyd o - szyba zespolona o grubo ci 15 mm osadzona w profilu aluminiowym. Wymiar zewn trzny min.
45 x 73 cm. Dolna cz  o cie nicy z profilowanym antypo lizgowym stopniem. Bezpieczny, ogranicznik
uniemo liwiaj cy niezamierzone zatrza ni cie otwartego skrzyd a wy azu. Zintegrowany, uniwersalny ko nierz
uszczelniaj cy do profilowanych pokry  dachowych.
2.2.10. folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna (dyfuzja>1300) wg. wytycznych producenta
2.2.11. folia paroszczelna wg. wytycznych producenta
2.2.12.  Materia y pomocnicze
- uchwyty systemowe do at kalenicowych i grzbietowych,
- gwo dzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i g siorów,
- drut do przywi zywania dachówek i g siorów do gwo dzi lub at - powinien by  ocynkowany, mi kki, o rednicy 1,0-

1,6 mm,
- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupe niaj ce do pokry  dachówk  takie jak: ta my i listwy

uszczelniaj ce lub wentylacyjne, ta my do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
- zaprawa do uszczelniania styków spe niaj ca wymagania okre lone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wy ej wymienione materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta dachówek lub
odpowiadaj ce wymaganiom aprobat technicznych b  PN.
2.3. Warunki przyj cia wyrobów pokrywczych na budow
Wyroby do pokry  mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:
-  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
-  w ciwie oznakowane i opakowane,
- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzysz ce

wysy ce powinny okre la  mi dzy innymi kategori  przesi kliwo ci i wynik badania mrozoodporno ci dachówek),
- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokry
Wszystkie wyroby do pokry  powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm, w szczególno ci (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-
12030:1996.

Dachówki i kszta tki dachowe przechowuje si  na placach sk adowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczysto ci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych.

Wyroby przechowuje si  luzem w stosach lub w jednostkach adunkowych. Jednostki adunkowe powinny by
sk adowane na paletach.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprz t do wykonywania robót pokrywczych dachówk
Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

Przy doborze narz dzi nale y uwzgl dni  wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówk .
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.3. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.4. Transport materia ów
4.2.1. Wyroby do pokry  mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem
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mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.
Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si

prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki,
wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa :
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzystywa  materia y wy ció kowe, amortyzuj ce
takie jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej. Rolki papy powinny by  po
rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co najmniej 20 cm i zwi zane drutem lub sznurkiem grubo ci co najmniej

0,5 mm;

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2.Warunki przyst pienia do robót pokrywczych dachówk
Do wykonywania robót pokrywczych dachówk  mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu i odbiorze robót
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podk adu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze mog  by  wykonywane po zrealizowaniu poprzedzaj cych je prac na dachu takich jak:
- deskowanie i pokrycie pap  koszy (zlewów) dachowych,
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
- wykonanie kominów i nasad kominowych,
- otynkowanie lub spoinowanie kominów,
- osadzenie masztów, nó ek pod awy kominiarskie, rur itp. elementów przechodz cych przez pokrycie dachowe, nie

osadzonych w elementach systemowych przyj tego rozwi zania pokrywczego uk adanych w trakcie wykonywania
robót pokrywczych,

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodz cych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotycz ce podk adu pod pokrycia z dachówek ceramicznych
Podk ad pod pokrycie z dachówek stanowi  drewniane aty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod

tem okre lonym w dokumentacji projektowej.
Wymagania   dotycz ce   podk adu   z   at   drewnianych   pod   pokrycia   z   dachówek ceramicznych s  nast puj ce:

- aty do wykonania podk adu powinny mie  przekrój 60x60 mm;
- aty mocowane wzd  okapu powinny by  o wymiarach okre lonych w PB,
- aty powinny by  u one poziomo i przybite do ka dej krokwi jednym gwo dziem; styki at powinny znajdowa  si

na krokwiach; aty kalenicowe i grzbietowe mog  by  mocowane za pomoc  wsporników lub uchwytów
systemowych przyj tego rozwi zania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu at nie powinno przekracza  2 mm na d ugo  1 metra i 30 mm na ca ej d ugo ci dachu,
- wzd  kalenicy i naro y powinny by  przybite dodatkowe aty do mocowania g siorów,
- aty i deski powinny by  zabezpieczone przed zagrzybieniem rodkami maj cymi aprobaty techniczne,
- podk ad z at powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
- aszczyzna po aci z at powinna by  na tyle równa, by prze wit pomi dzy ni  a at  kontroln  po on  na co

najmniej 3 krokwiach by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do spadku i nie wi kszy ni  10 mm w
kierunku równoleg ym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówk
Krycie dachówk  na sucho mo e by  wykonywane w ka dej porze roku, niezale nie od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachówk  z uszczelnianiem spoin zapraw  nale y wykonywa  tylko przy temperaturze nie ni szej
ni  5°C, utrzymuj cej si  przez ca  dob . Roboty przy uk adaniu dachówek nie powinny by  prowadzone wtedy, gdy
wyst puj  opady atmosferyczne.
5.5. Wymagania ogólne dotycz ce wykonywania pokry dachówk
a) Dachówki powinny by  u one na aceniu prostopadle swoj  d ugo ci  do okapu.
b) Sznur przeci gni ty mi dzy skrajnymi dachówkami jednego rz du wzd  dolnych kraw dzi dachówek powinien by

w poziomie - dopuszczalne odchy ki od poziomu wynosz  (tak jak dla at) 2 mm na d ugo ci 1 metra i 30 mm na ca ej
ugo ci rz du.

c) Dolne brzegi dachówek, rz du sprawdzanego za pomoc  poziomego sznura, nie powinny wykazywa  odchyle  od
linii sznura wi kszych ni  ±10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naro a) powinny by  pokryte g siorami zachodz cymi jeden na drugi na oko o 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowi  inaczej, to g siory powinny by  u one na
zaprawie i przywi zane do gwo dzi wbitych w aty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych g siorach i
zako czonych w em. Styki g siorów powinny by  uszczelnione od strony zewn trznej.

e) Rz d g siorów powinien tworzy  lini  prost  a dopuszczalne odchy ki przy sprawdzaniu at  nie powinny
przekracza  ±10 mm.

f) Miejsca przeci cia si  grzbietu z kalenic  nale y zabezpieczy  nakryw  systemow  stosowanego rozwi zania
pokrywczego lub nakryw  z blachy stalowej ocynkowanej b  cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by  pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta
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systemu pokrywczego b  pasmem z blachy o szeroko ci nie mniejszej ni  60 cm, zako czonym r bkami le cymi,
wchodz cymi pod dachówk .

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wy azach (w azach) dachowych, masztach itp.
powinny by  wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotycz ce wykonania pokry dachówk ceramiczn
5.6.1. Wymagania niezale ne od typu pokrycia dachówk  ceramiczn

Krycie dachówk  ceramiczn  karpiówk , podwójnie w koronk  powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie obj tych ww. norm  krycie mo e by  wykonane zgodnie z instrukcj  producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegó owej).

Przy wykonywaniu pokry  zgodnie z norm  PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mo na stosowa  równie  inne ni
zalecono w tej normie, nowoczesne rozwi zania uszczelnie , polecane przez producentów w konkretnych systemach
rozwi za  pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno ci pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynika  z
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówk  opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (szczegó owej).
5.6.2. Wymagania dotycz ce krycia dachówk  ceramiczn  karpiówk   holenderk  oraz

zak adkow  ci gnion  i zak adkow  t oczon  (marsylk ) - wg PN-71/B-10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach

Dolne brzegi dachówek powinny by  oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
pod nymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko ci w rozwini ciu co najmniej 20 cm, a doln
kraw  dachówki nale y zabezpieczy  przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w desk  okapow .
Je eli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje za enia rynny, ko ce dachówek na okapie powinny
by  wysuni te poza kraw  gzymsu i u one na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.
W tym przypadku zaleca si  wykonywanie przy kraw dzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Równo  powierzchni pokrycia
Dachówki powinny by  uk adane w ten sposób, aby ata o d ugo ci 3 m, przy ona na ka dym rz dzie dachówek
równolegle do okapu, nie wykazywa a wi kszych odchy ek od powierzchni pokrycia ni  5 mm dla dachówki
karpiówki w gatunku I lub nie wi kszych ni  8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki zak adkowej
ci gnionej i marsylki.

5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopad ych do okapu
Przy pokryciu dachówk  karpiówk  (niezale nie od typu pokrycia), zak adkow  ci gnion  i marsylk  styki
prostopad e do okapu powinny by  w s siednich rz dach przesuni te wzgl dem siebie o pó  szeroko ci dachówki.
Dopuszczalne odchy ki nie powinny przekracza  ±1 cm przy kryciu karpiówk  i ±5 cm przy kryciu dachówk
zak adkow  ci gnion  i marsylk .

5.6.2.4. Wielko  zak adów
Poszczególne równoleg e do okapu rz dy dachówek powinny zachodzi  na s siednie, ni ej u one rz dy na d ugo
wynosz  dla pokrycia z dachówki:
- karpiówki uk adanej podwójnie w koronk  14-15 cm (s  to rz dy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na ka dej

acie jednocze nie dwóch warstw dachówek, z których doln  tworz  dachówki zaczepione bezpo rednio za at ,
wierzchni  za  za górne kraw dzie dachówek poprzedniej warstwy z przesuni ciem o pó  szeroko ci dachówki, tak
by wierzchnia warstwa rz du pokrywa a doln  na d ugo ci 32-33 cm),

5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do at
a) Przy pokryciu dachówk  karpiówk  (niezale nie od typu pokrycia) i holenderk

- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co pi ta lub co szósta dachówka w rz dzie poziomym
powinna by  przymocowana do aty,

- w strefie klimatycznej I tylko na po aciach dachowych po onych od strony najcz ciej panuj cych wiatrów
nale y mocowa  dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by  wykonane wed ug wymaga  podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówk
ceramiczn  b  zgodnie z PN-71/B-10241.
5.9. Obróbki blacharskie
5.9.1. Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.9.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo ci od 0,5 mm do 0,6 mm mo na

wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie mo na wykonywa  na
oblodzonych pod ach.

5.9.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych
dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.10. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych
5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.
5.10.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewn trznym w pod u powinny by  wyrobione koryta

odwadniaj ce o przekroju trójk tnym lub trapezowym. Nie nale y stosowa  koryt o przekroju prostok tnym.
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Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzd cian attykowych, cian budynków wy szych w odleg ci mniejszej
ni  0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.10.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza  25,0 m.

5.10.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny by  dostosowane do
wielko ci odwadnianych powierzchni dachu.

5.10.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za  do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.10.8. Rynny z blachy stalowej cynkowo-tytanowej powinny by :
a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,
b) czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,
d) rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.
e) nale y stosowa  dylatacje rynien zgodnie z wytycznymi producenta
5.10.10. Rury spustowe z blachy stalowej cynkowo-tytanowej powinny by :
a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane w elementy

wielocz onowe,
b) czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm;

cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,
c) mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w sposób trwa y przez wbicie

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury eliwnej na g boko

kielicha.
5.11. Instalacja odgromowa
Zdemontowan  instalacj  odgromow  nale y odtworzy  w 100%.
Odtworzenie zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej nale y wykona  w systemie instalacji z pr tów
stalowych ocynkowanych fi10 mm czonych z cza skr cane. Montowane wsporniki powinny by  zamocowane w
sposób trwa y w pod u i zachowywa  sztywno  przy doci eniach warunkami atmosferycznymi (wiatr, nieg itd.). W
miejscu po czenia zwodów pionowych instalacji odgromowej do instalacji otokowej nale y zamontowa  os ony.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.2. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.3. Badania przed przyst pieniem do robót pokrywczych
Przed przyst pieniem do robót pokrywczych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystywane do
wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) acenia dachu.
6.2.1. Badania materia ów
Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych
zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Badania prawid owo ci acenia

acenie powinno podlega  sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu at,
- poziomu at,
- zamocowania at.

Sprawdzenie rozstawu at nale y przeprowadzi  za pomoc  pomiaru z dok adno ci  do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu at przeprowadza si  przy u yciu poziomnicy w owej lub aty kontrolnej o d ugo ci 3

m z poziomnic .
Zamocowanie at sprawdza si  poprzez ogl dziny, a w przypadku w tpliwo ci za pomoc  próby oderwania aty

od krokwi przy u yciu d uta ciesielskiego.
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.3. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z
dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania
dotycz ce wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególno ci w zakresie:
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
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- prawid owo ci przygotowania podk adu,
- prawid owo ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem
do robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis bada
6.4.2.1. Sprawdzenie prawid owo ci kierunku krycia nale y przeprowadzi  za pomoc  sznura murarskiego lub

drutu napi tego wzd  badanego rz du dachówek, poziomnicy, trójk ta ciesielskiego oraz miarki z podzia
milimetrow . Sprawdzenie nale y przeprowadzi  co najmniej dla trzech rz dów ka dej po aci dachu,
stwierdzaj c czy zachowane zosta y wymagania okre lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielko ci zak adów nale y przeprowadzi  przez ogl dziny, a w
przypadku nasuwaj cych si  w tpliwo ci co do prawid owo ci wykonania - za pomoc  pomiaru
przeprowadzonego z dok adno ci  do 5 mm, stwierdzaj c czy zachowane zosta y wymagania okre lone w pkt.
5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia nale y
przeprowadzi  wzrokowo, badaj c czy zosta y zachowane wymagania okre lone w pkt.
5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.
Ponadto nale y w wybranych przez Komisj  miejscach, spo ród szczególnie nara onych na zatrzymywanie si  i
przeciekanie wody, sprawdzi  szczelno  pokrycia.

Je eli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzi  po deszczu, nale y wybrane miejsca podda  przez
10 min. dzia aniu strumienia wody, powoduj cego sp ywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednocze nie obserwowa , czy sp ywaj ca woda nie zatrzymuje si  na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworz c zacieki. Stwierdzone usterki nale y oznaczy  w sposób umo liwiaj cy ich odszukanie po
wyschni ciu pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach nale y przeprowadzi  wzrokowo, stwierdzaj c czy
zosta y zachowane wymagania okre lone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawid owo ci pokrycia kalenic i grzbietów nale y przeprowadzi  przez ogl dziny i za
pomoc  pomiaru. Prostoliniowo  u enia g siorów nale y sprawdzi  przez przy enie aty d ugo ci 3 m i
pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni  g siorów z dok adno ci  do 5 mm, stwierdzaj c czy zosta y
zachowane wymagania okre lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.6. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania zlewów (koszy) nale y przeprowadzi  przez porównanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoc  ogl dzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelno ci w sposób podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2.7. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania obróbek blacharskich nale y przeprowadzi  zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.
6.4.2.8. Sprawdzenie równo ci powierzchni pokrycia dachówk  ceramiczn  przeprowadza si  zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.3. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.4. Szczegó owe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówk

Powierzchni  pokrycia dachów oblicza si  w metrach kwadratowych ich po aci bez potr cania powierzchni nie
pokrytych zaj tych przez urz dzenia obce na dachu np. kominy,
wy azy, okienka, wywiewki, o ile ka da z nich jest mniejsza ni  0,5 m .

Powierzchnie po aci oblicza si  wed ug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczaj ce
po acie, jak: linie przeci cia dwóch s siednich po aci, linia przeci cia p aszczyzny po aci z p aszczyzn  attyki, kraw
zewn trzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szeroko ci po aci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
mo na korzysta  ze wspó czynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

Jednostk  obmiarow  robót jest:
- dla robót - Krycie dachu - m   pokrytej powierzchni dachu,
- dla robót - Obróbki blacharskie - m
- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV45000000-7, pkt8
8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy kryciu dachów elementami ulegaj cymi zakryciu s  podk ady i cz ciowo obróbki blacharskie.
Odbiór podk adów i obróbek blacharskich ulegaj cych zakryciu musi by  dokonany przed rozpocz ciem uk adania

pokrycia (odbiór mi dzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki

bada  dla podk adów nale y porówna  z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
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specyfikacji. Wyniki bada  dla wykonania obróbek blacharskich nale y porówna  z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), w której uj to wymagania dla obróbek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna , e podk ady i obróbki blacharskie zosta y
prawid owo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) i zezwoli
na przyst pienie do uk adania pokrycia.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podk adu b  obróbek blacharskich nie powinno
by  odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia
nieprawid owo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  ocen  przygotowania
podk adu b  obróbek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
 (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak

form  przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:
- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i

wyrobów budowlanych,
- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówk  opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia
(szczegó owej), oraz dokona  oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez
wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pokrycie dachówk  nie powinno by  odebrane. W takim
przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :
- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci pokrycia dachówk  z

wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i
przedstawi  je ponownie do odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci pokrycia
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót pokrywczych, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó

powinien zawiera :
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania pokrycia dachu z zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .
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8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po u ytkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z

uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

ewentualnego dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.
Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w

wykonanych robotach pokrywczych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Pokrycie dachówk

Rozliczenie robót pokrywczych dachówk  mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót
i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówk  stanowi warto  tych
robót obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Kwoty rycza towe obejmuj ce roboty pokrywcze dachówk  uwzgl dniaj :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na

wysoko ci do 4 m,
- odbiór i oczyszczenie podk adu z at,
- pokrycie dachu dachówk  z uszczelnieniem pokrycia i monta em przewidzianych w dokumentacji projektowej

elementów systemowych pokrycia,
- pokrycie kalenic i grzbietów,
- usuni cie wad   i  usterek oraz  naprawienie  uszkodze   powsta ych  w czasie  robót pokrywczych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
- likwidacj  stanowiska roboczego.
9.4. Obróbki blacharskie

aci si  kwot  rycza tow , która obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
- uporz dkowanie stanowiska pracy.
9.5. Rynny i rury spustowe

aci si  kwot  rycza tow e, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,
- uporz dkowanie stanowiska pracy.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót pokrywczych na wysoko ci ponad 4 m od poziomu terenu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-77/B-02011 Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówk  cementow .  Wymagania  i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002  Wyroby budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.   Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-61/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 pow ok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999     Rynny   dachowe   i   rury   spustowe   z   blachy.   Definicje,   podzia    i wymagania.
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PN-B-94702:1999   Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokry  dachowych. Kod CPV

45260000. Pokrycie dachu blach . Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,

tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

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

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.04. ZBROJENIE
(Kod CPV 45262310-7)

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie: Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów

wewn trznych budynku i przebudowa pomieszczenia w
poziomie piwnicy

Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski
50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2014r.
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1. Cz  ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zbrojenia betonu na
przedmiotowym zadaniu..
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie zbrojenia
betonu.
W zakres tych robót wchodz :
Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi g adkimi ze stali A-0
rzygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi ze stali A-III.
1.4 Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00

(Wymagania ogólne) pkt. 2.
Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) asno ci mechaniczne i technologiczne stali:

-   W asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli poni ej.

Gatunek
stali

rednica
pr ta

Granica
plastyczno ci

Wytrzyma o
na

rozci ganie

Wyd enie
trzpienia

Zginanie a -
rednica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3 SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni ,

naderwa  i rozwarstwie .
(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .
- Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p kni cia

widoczne go ym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery, wypuk ci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne:
- je li  mieszcz  si  w granicach  dopuszczalnych  odchy ek dla walcówki  i  pr tów g adkich,
- je li  nie  przekraczaj  0,5   mm  dla walcówki   i  pr tów  ebrowanych  o  rednicy nominalnej do 25 mm,

za  0,7 mm dla pr tów o wi kszych rednicach.
(4) Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopatrzony ka dy kr g
lub wi zka stali. Atest ten powinien zawiera :
- znak wytwórcy,
- rednic  nominaln ,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla ka dej wi zki czy kr gu.
Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy:
- na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub innych zanieczyszcze ,
- odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci  w granicach

okre lonych dla danej klasy stali w normach pa stwowych,
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- pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego ni  5 mm na 1 m
ugo ci pr ta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzia em wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczon  na  budow   parti    stali   do  zbrojenia  konstrukcji   z  betonu  nale y  przed wbudowaniem zbada
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),
- nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin zewn trznych,
- stal p ka przy gi ciu.

Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje Inpektor nadzoru.
3. Sprz t.
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie

ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obs uguj ce sprz t winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.
4.   Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób

zapewniaj cy unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
5 Wykonywanie robót.
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto  powierzchni zbrojenia.
- Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków

rdzy, kurzu i b ota,
- Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  np. lampami

lutowniczymi a do ca kowitego usuni cia zanieczyszcze .
- Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we w ciwo ciach

technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.
- Haki,    odgi cia   i    rozmieszczenie   zbrojenia   nale y   wykonywa    wg   projektu   z równoczesnym

zachowaniem postanowie  normy PN-B-03264:2002.
- czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami.
c) Monta  zbrojenia.
- Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa .
- Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze

wytwórczych i monta owych.
- Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu.
- Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania

bocznego.
- Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczonego w

projekcie.
Dla zachowania w ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.

6 Kontrola jako ci robót.
6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przyst pieniem do robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.
Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z podanymi wy ej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z

dokumentacj  projektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, w ciwe
po czenia.

7    Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
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7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8 Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.
Ostataczny odbiór po deszczu
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,
rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7
ST B 00.00.00):
prawid owo  monta u,

8.4 Odbiór.
Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji elbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno ci z rysunkami liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania haków z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia
pr tów betonem.

9 Podstawa p atno ci.
9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.
9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.
9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10 Przepisy zwi zane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.
10.3 Normy:

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.

Projektowanie.
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1. Cz  ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
1.4 Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania

ogólne) pkt. 2.
Sk adniki mieszanki betonowej (1)

Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nast puj cych markach: marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35” - do betonu klasy
wy szej ni  B20

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu
Wg ustale  normy PN-B-30000:1990  oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra Komunikacji wymaga si ,
aby cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:
- Zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto  alkaliów do 0,6%
- Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y, wyra ny napis
zawieraj cy nast puj ce dane:
- oznaczenie

- nazwa wytwórni i miejscowo ci
- masa worka z cementem
- data wysy ki
- termin trwa ci cementu.
Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosamochody wyposa one we wsypy umo liwiaj ce
grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu oraz powinny by  przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów.

d) wiadectwo jako ci cementu
Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci zgodnie z PN-
EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.

f) Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu
- Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.
Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si
przeprowadzenie kontroli obejmuj cej:
- oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w

wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do betonu.
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g) Magazynowanie i okres sk adowania
- Miej sca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):
sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami)
lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)

- dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego

za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli
obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu
cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).

- Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement
przed ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo e by
yty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
- po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania w sk adach

zamkni tych.
- Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by

przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.
 (2) Kruszywo.
a)   Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze
ni :
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej  p aszczy nie prostopad ej do

kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kontrol
wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta ci zawarto ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .
B-25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do szczelno ci i

mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%
mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma ci nie wi kszy
od 20% po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania. Wymagania

ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Materia y do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na
ciskanie.

Orientacyjny sk ad podbetonu:
pospó ka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno  optymalna 8%. Kruszywo
równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprz t.
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie

ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obs uguj ce sprz t winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: mieszalniki, pompy.
4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
4.2 Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej (1) rodki do
transportu betonu

Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilo  „gruszek” nale y
dobra  tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg ci   dowozu,   czasu  twardnienia
betonu   oraz   koniecznej   rezerwy  w  przypadku   awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70
minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.   Wykonywanie robót.
5.1  Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sk adników:

- Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie
wagowo, z dok adno ci :
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sk adników
- Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu (zabrania si

stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.

(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich

opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj
odr bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

- Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych z projektem,
czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub

ruroci gu pompy, b  te  za po rednictwem rynny,
- warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,
- przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy.

W p ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wibracyjne.
(4) Zag szczanie betonu

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
- Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy nie

wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.
- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.
- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5-8 cm w warstw  poprzedni

i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa  powoli w stanie
wibruj cym.

- Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa  si
jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

- Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien wynosi  od 30
do 60 sekund.

- Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak aby nie powstawa y
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
- Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a w prostszych

przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr  g ównych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia

betonu stwardnia ego ze wie ym przez:
- usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego szkliwa

cementowego,
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- obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli onym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy sze
zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym
stwardnieniu betonu.

Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niejsze
przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki
bezpiecze stwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.
Na   wykonawcy   spoczywa   obowi zek   zapewnienia   wykonania   bada    laboratoryjnych przewidzianych norm
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi   wszystkich   wyników   bada
dotycz cych  jako ci   betonu   i   stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci betonu
dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania
przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia
prawid owo ci   zastosowanych   zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmowa :
- badanie sk adników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c warunki
umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.

- W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst pienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni wie ego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem przez okres

pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.
- Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej podj

dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Piel gnacja betonu
(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu

- Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami
wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i
nas onecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia betonowania
rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dob ).

- Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si czy  z
nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci
piel gnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piel gnacji
- ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie

twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci rozformowania dla konstrukcji

monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzyma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wyka czanie powierzchni betonu
(1) Równo  powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa,
prze omów i wybrzusze  ponad powierzchni ,

- kni cia s  niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu

min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniejsze ni

2,5cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowiedniej ciany,
- równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  wymaganiom

normy PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nale y:
- wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio po

rozebraniu szalunków,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa , aby otrzyma

równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,
- wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wilgotn

szczotk  aby usun  powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przyst pieniem  do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem no no ci za onej w
projekcie technicznym.
Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione.
Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli grubo ci oraz rz dnych
wg projektu technicznego.

6.   Kontrola jako ci robót.
6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników bada  dotycz cych
jako ci betonu i stosowanych materia ów.
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale y rozumie  jako minimalne.
Dopuszczalne odchy ki (chyba e projekt zak da inne):
Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysoko ci + 5 mm,
- na ca  wysoko  konstrukcj i + 20 mm,
- na s upach podtrzymuj cych stropy + 15 mm

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu:
- na 1 m p aszczyzny + 5 mm,
- na ca  p aszczyzn + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  sprawdzeniu at  o d ugo ci 2.0 m za wyj tkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie + 4 mm,
- powierzchnie górne + 8 mm,

Odchylenie d ugo ci lub rozpi to ci + 20 mm
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego                  + 8 mm
Odchylenie w rz dnych powierzchni + 5 mm

6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z

dokumentacj  projektow , jako  zastosowanych materia ów,
7.   Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.
8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu
podlega:



44

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,
rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7
ST B 00.00.00):
estetyka.

8.4 Odbiór.
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad podanych powy ej.
9.      Podstawa p atno ci.
9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy   p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.
9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.
9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.
9.5 Cena jednostkowa uwzgl dnia:

przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, zapewnienie i dostarczenie
niezb dnych czynników produkcji, wykonanie, dzier aw  i rozbiórk  deskowa ,
przygotowanie i u enie mieszanki betonowej, zag szczenie i piel gnacj  betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10.    Przepisy zwi zane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
10.3 Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.06. ROBOTY MUROWE (Kod CPV
45262500-6)

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie: Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów

wewn trznych budynku i przebudowa pomieszczenia w
poziomie piwnicy

Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski
50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2014r
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie:        Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów wewn trznych budynku i przebudowa

pomieszczenia w poziomie piwnicy
Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski

50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
murowych oraz robót towarzysz cych.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  :
- Przemurowanie kominów
- Murowanie cian z ceg y pe nej
- Zamurowanie otworów w cianach po zdemontowanej wentylacji mechanicznej

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód  ciekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Ceg a budowlana pe na klasy 20 wg PN-B-12050:1996

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo  cegie  po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie  badanych
Nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza od 16%.
Wytrzyma  na ciskanie 20 MPa.
Odporno  na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania do –15°C i odmra ania – brak uszkodze  po
badaniu.
Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie
rozpad a si  na kawa ki; mo e natomiast wyst pi  wyszczerbienie lub jej p kni cie. Ilo  cegie  nie
spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :

– 2 na 15 sprawdzanych cegie
– 3 na 25 sprawdzanych cegie
– 5 na 40 sprawdzanych cegie .

2.2.1. Ceg a budowlana pe na klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo  cegie  po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie  badanych
Nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza od 16%.
Wytrzyma  na ciskanie 15 MPa.
Odporno  na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania do –15°C i odmra ania – brak uszkodze  po
badaniu.
Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie
rozpad a si  na kawa ki; mo e natomiast wyst pi  wyszczerbienie lub jej p kni cie. Ilo  cegie  nie
spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :

– 2 na 15 sprawdzanych cegie
– 3 na 25 sprawdzanych cegie
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– 5 na 40 sprawdzanych cegie .
a.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 5:

cement:      ciasto wapienne:      piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5

cement:      wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5

Przygotowanie   zapraw   do   robót   murowych   powinno   by    wykonywane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili
zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,  które powinny tworzy    jednolit    i   jednobarwn    mas ,
bez   grudek   niegaszonego   wapna    i zanieczyszcze  obcych.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat

stateczno ci.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Wymagania ogólne:

a) Mur nale y wykonywa  warstwami,  z zachowaniem   prawid owego wi zania  i grubo ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno ci ze stanem istniej cym

b) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceg  such  zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze polewa  lub
moczy  w wodzie.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej, próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kszta tu ceg y,
liczby szczerb i p kni ,
odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla. W przypadku niemo no ci okre lenia

jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci
na dzia anie mrozu).

6.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób
podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.5. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa wg poni szej tabeli
Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: – na 1
metrze d ugo ci – na ca ej
powierzchni

3 10 6 20
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Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3
6

20

6 10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci

1 15 2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci

1 10 2
10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
wysoko
ponad 100 cm
szeroko  wysoko

+6, -3 +15, -
1
+10, -5 +15,
-10

+6, -3 +15, -
10
+10, -5 +15, -
10

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostk  obmiarow  robót jest - m3, m2 i kg – w zale no ci od rodzaju robót. Ilo  robót okre la si  na podstawie
projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót murowych powinien si odby przed wykonaniem tynków i innych

robót wyko czeniowych.
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
g) dokumentacja techniczna,
h) dziennik budowy,
i) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
j) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
k) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
l) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych
8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj

techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do

usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form

przewiduje.
8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
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Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:
- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów

budowlanych,
- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze
lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  kwot  rycza tow  za ca y zakres robót
Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy
wykonanie cian, naro y, cze  ze cianami istniej cymi, zbroje  bednark
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020     Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN EN 771-1 Wymagania dotycz ce elementów murowych Cz  I: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego u ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001     Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego

ytku.
PN-97/B-30003     Cement murarski 15.
PN-88/B-30005     Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020     Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 -

1990.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.07. WYKONANIE TYNKÓW WEWN TRZNYCH I
OK ADZIN CIAN (Kod CPV 45410000-4)

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie: Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów

wewn trznych budynku i przebudowa pomieszczenia w
poziomie piwnicy

Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski
50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2014r
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1. Wst p.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków i
ok adzin wewn trznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków
zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Tynki wewn trzne cementowo-wapienne III
Licowanie cian p ytami ceramicznymi
Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materia y.
.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:
nie zawiera  domieszek organicznych,
mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - rednioziarnisty.
Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w
zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. P ytki ceramiczne cz ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasi kliwo  po wypaleniu 10-24%
Wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  10,0 MPa
Odporno  szkliwa na p kni cia w oskowate nie mniej ni  160°C
Stopie  bia ci przy filtrze niebieskim (dla p ytek bia ych), nie mniej ni
gatunek I 80%
gatunek II 75%
2.3. P yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla p yt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla p yt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB
zwyk a

GKF
Ognio
odporna

GKBI
Wodo
odporna

GKFI wodo- i
ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1. Powierzchnia Równa, g adka, bez uszkodze  kartonu, naro ników i kraw dzi
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2. Przyczepno    kartonu   do
rdzenia gipsowego

karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,
aby przy odrywaniu r  rwa  si , nie powoduj c odklejania si  od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubo 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5

szeroko 1200 (+0; -5,0)

ugo [2000¸3000] (+0; -6)

prostopad ró nica w d ugo ci przek tnych < 5

4. Masa
1m2 p yty o

grubo ci
[kg]

9,5 < 9,5 - - -

12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0

15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0

> 18 < 18,0 16,0-19,0 - -

5. Wilgotno  [ % ] < 10

6. Trwa  struktury przy
opalaniu [min.]

- > 20 - > 20

7. Nasi kliwo  [%] - - < 10 < 10

2.4. Profile metalowe o grubo ci nie minej ni  0,55 mm
Profile poziome UW mocuje si  do sufitu i pod ogi, pionowe CW ustawia si  co 60 cm i przykr ca do nich p yty.
Zale nie od szeroko ci u ytego profilu (50, 75,100 mm) ca kowita grubo cianki wynosi:
75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wyka czania kruchych naro y s
naro niki aluminiowe.

3. Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. Transport
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i
okienne.
Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6
miesi cy po zako czeniu stanu surowego.
Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek
poni ej 0°C.
W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków
zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych
temperatur”.
Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem

szym ni  dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w ci gu 1
tygodnia, zwil ane wod .
5.2. Przygotowanie pod y
Spoiny w murach ceglanych.
W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na

boko ci 5-10 mm.
Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i
substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie 10% roztworem szarego myd a lub
przez wypalenie lamp  benzynow .
Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .
5.3.Wykonywania tynków trój warstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych nale y wykona
wed ug pasów i listew kierunkowych.

ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g adzi
powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie nara onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
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tynkach nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogólne zasady wykonywania
ok adzin ceramicznych.
Ok adziny ceramiczne powinny by  mocowane do pod a warstw  wyrównuj  lub bezpo rednio do równego i

adkiego pod a. W pomieszczeniach mokrych ok adzin  nale y mocowa  do dostatecznie wytrzyma ego pod a.
Pod e pod ok adziny ceramiczne mog  stanowi  nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ciany betonowe.
Do osadzania wyk adzin na cianach murowanych mo na przyst pi  po zako czeniu osiadania murów budynku.
Bezpo rednio przed rozpocz ciem wykonywania robót nale y oczy ci  z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy  z kurzu.
Na oczyszczon  i zwil on  powierzchni cian murowanych nale y na  dwuwarstwowy podk ad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  o grubo ci 2-3 mm z ciek ej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by  posegregowane wed ug wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed
przyst pieniem do ich mocowania - moczone w ci gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza
wewn trznego w czasie uk adania p ytek powinna wynosi  co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie kraw dzi

ytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by  wi ksze ni  2 mm/m, odchylenie powierzchni
ok adziny od p aszczyzny nie wi ksze ni  2 mm na d ugo ci aty dwumetrowej.
5.4. Wykonywanie ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych
- Przed przyst pieniem do wykonywania ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych
powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.
- Zaleca si  przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania i skurczów murów, tj. po
up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu
stanu surowego.
- Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i odpadów.

- Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w
ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie ci si  w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze przewietrzone. Monta
ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na cianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod ok adziny gipsowo-kartonowe mo na wykona  na kilka sposobów:
- przy u yciu profili stosowanych do budowy cian dzia owych, bez kontaktu z os anian cian
- z u yciem ciennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do pod a uchwytami typu ES,
- przy u yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pod a elementami cz cymi typu ES.
Monta  ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowi cy pod e dla p yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada  si  z dwóch warstw: dolnej stanowi cej
bezpo rednie pod e dla p yt - nazywanej w dalszej cz ci „warstw  no ” oraz górnej - dalej nazywanej
„warstw  g ówn ”.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sk adaj cy si  tylko z warstwy no nej. Materia ami
konstrukcyjnymi do budowania rusztów s  kszta towniki stalowe. Dokonuj c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki:
a) kszta t pomieszczenia:
- je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na sztywno  rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach w skich i d ugich znajduje zastosowanie rozwi zanie jednowarstwowe,
sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- je eli ruszt styka si  bezpo rednio z p ask  konstrukcj  przegrody, to mo na zastosowa  ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si  rozwi zania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no nej zale y równie  od kierunku usytuowania pod nych
kraw dzi p yt w stosunku do tych elementów,
b) grubo  zastosowanych p yt:
- rozmieszczenia p yt,
- rozstaw elementów rusztu warstwy no nej zale y mi dzy innymi od
sztywno ci p yt,
c) funkcja jak  spe nia  ma sufit:
- je eli sufit stanowi barier  ogniow , to kierunek rozmieszczenia p yt musi by  zawsze prostopad y do elementów
warstwy no nej
Tyczenie rozmieszczenia p yt
Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitów, nale y przy ich wykonywaniu pami ta  o paru podstawowych
zasadach:
- styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopad e do p aszczyzny ciany z oknem (równolegle do
kierunku na wietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki d ugich
kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,
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- przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki
krótszych kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,
- poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na ilo  p yt, nale y je tak
rozmie ci , by na obu kra cach tego rz du znalaz y si  odci te kawa ki o szeroko ci zbli onej do po owy szeroko ci

yty (lub po owy jej d ugo ci),styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by  przesuni te
wzgl dem siebie o odleg  zbli on  do po owy d ugo ci p yty,
- je eli z przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by  dwuwarstwowa, to drug  warstw  p yt nale y
mocowa  mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj c j  o jeden rozstaw mi dzy no nymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zale no ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si  odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie  musz  spe nia  warunek pi ciokrotnego wspó czynnika
wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by  wi ksze od
pi ciokrotnej warto ci normalnego obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kotw .
Konstrukcje sufitów mog  zosta  podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe).
Elementy mocuj ce konstrukcj  sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniej cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo rednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywa  trzykrotn  warto  normalnego obci enia.
Wszystkie elementy stalowe, s ce do kotwienia, musz  posiada  zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie p yt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty o podwy szonej wytrzyma ci ogniowej o gr. 15 mm. P yty gipsowo-
kartonowe mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów no nych rusztu,
- mocowanie pod ne wzd  elementów no nych rusztu p yt, u onych równolegle do nich d szymi
kraw dziami.

yty gipsowo-kartonowe mocuje si  do profili stalowych blacho wkr tami.
Kierunek mocowania p yt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo  p yty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi to mi dzy
elementami no nymi [mm]

9,5 poprzeczny 420

pod ny 320

12,5 poprzeczny 500

pod ny 420

15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jako ci .
sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  u enia wyk adzin
sprawdzenie odbiorów mi dzy operacyjny ch pod a i materia ów,
sprawdzenie dok adno ci spoin wg normy PN-72/B-06190.
.6.1. Materia y ceramiczne
Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kszta tu p ytek
liczby szczerb i p kni ,
odporno ci na uderzenia,
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w przypadku wyk adziny zewn trznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w
sposób podany w obowi zuj cej normie.
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sp aszczone.
6.3. Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych

Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla p yt
gipsowo-kartonowych”.

W szczególno ci powinna by  oceniana:
- równo  powierzchni p yt,
- naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),
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- wymiary p yt (zgodne z tolerancj ),
- wilgotno  i nasi kliwo ,
- obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.
Warunki bada  p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór pod a
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Pod e powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego
wykonania, nale y pod e oczy ci  i zmy  wod .
8.2. Odbiór tynków
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne z
dokumentacj  techniczn .
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej - nie
wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami
pionowymi ( ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj cych z pod a,
pil ni itp.,
trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej przyczepno ci
tynku do pod a.
8.3. Odbiór ok adzin z p yt

Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. przygotowanie pod a,
d. prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,
e. wichrowato  powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub o k cie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te p aszczyzny, powinny by  k tami prostymi
lub posiada  rozwarcie wynikaj ce z wcze niejszych za  zawartych w dokumentacji.
Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by  prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni
i kraw dzi suchych tynków nale y przeprowadza  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania (w dwu
prostopad ych do siebie kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5
mm. Dopuszczalne odchy ki powierzchni s  podane w poni szej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

aszczyzny i odchylenia
kraw dzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i kraw dzi od
kierunku

Odchylenie przecinaj cych
si  p aszczyzn od k ta
przewidzianego w
dokumentacji

pionowego poziomego

Nie wi ksza ni  2
mm i w liczbie nie
wi kszej ni  2 na
ca ej d ugo ci aty
kontrolnej o

ugo ci 2 mb

nie wi ksze ni  1,5 mm na
1 mb i ogó em nie wi cej
ni  3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysoko ci oraz nie
wi cej ni  4 mm w
pomieszczeniach powy ej
3,5 m wysoko ci

nie wi ksze ni  2 mm
na 1 mb i ogó em nie
wi cej ni  3 mm na
ca ej powierzchni
ograniczonej cianami,
belkami itp.

nie wi kszej ni
2 mm
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9. Podstawa p atno ci
aci si  kwot  rycza tow , która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,
umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
reperacje tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów.

Ok adziny cian
aci si  kwot  rycza tow , która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,
przygotowanie pod a,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
moczenie p ytek, docinanie p ytek,
ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,
wykonanie ok adziny z wype nieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebi ,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
reperacje tynków,
oczyszczenie miejsca pracy z pozosta ci materia ów.

Ok adziny cian p yta gipsowo-kartonow
aci si  kwot  rycza tow , która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,
- przygotowanie pod a,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
- przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  wkr tów wraz z przyci ciem i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok adzin,
- szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin ta  papierow ,
szpachlowanie i cyklinowanie wyko czeniowe
10. Przepisy zwi zane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych.

         Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporno  ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia
jako ci i zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.08. ROBOTY POSADZKOWE
I OK ADZINY POD ÓG
(Kod CPV 45432100-5)

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie: Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów

wewn trznych budynku i przebudowa pomieszczenia w
poziomie piwnicy

Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski
50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2014r
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1. Cz ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
1.4 Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u ycie
wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,
mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Grunt specjalny, koncentrat
to koncentrat zwi kszaj cy przyczepno  pod ogowych zapraw wyrównuj cych oraz zapraw klej cych. Dodatkowe

ciwo ci: zapewnia bardzo wysok  przyczepno , do pod y nasi kliwych i nienasi kliwych, odpowiedni na p yty
OSB i p ytki ceramiczne, szybkoschn cy, do wn trz i na zewn trz.
DANE TECHNICZNE:
Baza: neutralna, barwiona, wodna dyspersja ywic syntetycznych
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Stosowanie: bez rozcie czania lub 1:3 z wod
Czas schni cia:  od 2 do 4 godz.
Zu ycie:  0,03 do 0,12 kg/m² zale nie od zastosowania
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
2.4. Zaprawa szybko twardniej ca (5-30 mm)
to cementowa zaprawa przeznaczona do napraw oraz wykonywania silnie obci onych posadzek, a tak e do reperacji
elementów betonowych, w zakresie od 5 do 30 mm. Dodatkowe w ciwo ci: ruch pieszy po 5 godzinach, odporna na
cieranie i na du e obci enia, mrozo- i wodoodporna.

DANE TECHNICZNE:
Baza: mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zu ycia: do 40 min.
Ruch pieszy:  po 5 godz.
Wytrzyma  na ciskanie (*): C35
Wytrzyma  na zginanie (*): F7
Skurcz (*): -1,30 mm/m

cieralno  na tarczy Bohmego (*): A22
Reakcja na ogie  (*):  A1fl
Uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02
Orientacyjne zu ycie na m²:
- zaprawa  ok. 2,0 kg/m² na ka dy mm grubo ci
- warstwa kontaktowa ok. 0,25 l emulsji elastycznej i 3,5 kg zaprawy
* Wg. normy PN-EN 13813
Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wod  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  naskórek i oczy. W
przypadku kontaktu materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Zawarto  chromu VI - poni ej
2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
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2.5. Szybko twardniej ca masa posadzkowa (10-80 mm)
to zaprawa w postaci suchej mieszanki zawieraj cej cement portlandzki, wype niacze mineralne oraz modyfikatory
przeznaczona do wykonywania szybko twardniej cych podk adów pod ogowych grubo ci od 10 do 80 mm. Dodatkowe

ciwo ci: ruch pieszy ju  po 3 godzinach, wykonywanie posadzek ju  po 24 godz., o wysokiej wytrzyma ci, mrozo- i
wodoodporna.
DANE TECHNICZNE:
Baza:gotowa sucha mieszanka na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatorów oraz wype niaczy mineralnych
Czas zu ycia:  do 40 min.
Ruch pieszy:  po 3 godz.
Wytrzyma  na ciskanie (*): C40
Wytrzyma  na zginanie (*): F7
Skurcz (*):  -0,80 mm/m

cieralno  na tarczy Bohmego (*): A9
Reakcja na ogie  (*): A1fl
Uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02
Wilgotno  podk adu:
Ilo  dni 1 cm 3,5 cm 7,0 cm
1 2,50 % 3,00 % 4,25 %
2 2,00 % 2,25 % 3,00 %
3 1,80 % 2,00% 2,25 %
4 1,70 % 1,85 % 2,00 %
Testy wykonano w warunkach laboratoryjnych. Ka dorazowo przed aplikacj  materia ów posadzkarskich nale y wykona
testy wilgotno ci podk adu.
Orientacyjne zu ycie na m²:
- zaprawa ok. 2,0 kg/m² na ka dy mm grubo ci
- warstwa kontaktowa ok. 0,25l emulsji elastycznej + 3,5 kg zaprawy
* Wg. normy PN-EN 13813
Zaprawa zawiera cement i zmieszane z wod  ma odczyn alkaliczny. Chroni  skór  i oczy. W przypadku kontaktu
materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza.
Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.6. Emulsja kontaktowa
to produkt przeznaczony jako dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i
obrzutek pod tynki. Dodatkowe w ciwo ci: zwi ksza przyczepno , poprawia urabialno , zapobiega zbyt szybkiemu
przesychaniu, odporna na alkalia.
DANE TECHNICZNE:
Baza:  wodna dyspersja polimerów
Temperatura stosowania:  od +5 do +25° C
Czas zu ycia  ok. 90 min.
Umowna zawarto  substancji suchej(*): 38 %
Warto  PH(*):  8,6
Maksymalna zawarto  chlorków(*): 0,03 %
Maksymalna zawarto  alkaliów(*):  0,2 %
Oddzia ywanie korozyjne(*):  brak
Wytrzyma  na ciskanie(*):  80,7 % zaprawy kontrolnej
Przyczepno  do pod a betonowego(*):
- w warunkach normalnych:  1,7 MPa
- po starzeniu termicznym:  2 MPa
Przyczepno  do pod a z ceg y ceramicznej(*):
- w warunkach normalnych:  0,8 MPa
- po starzeniu termicznym:  1,2 MPa
* Wg PN-EN 934-3:2004
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja kontaktowa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.  Wygl d zewn trzny ciecz o barwie bia ej i konsystencji g stej
mietany

2. Lepko  mierzona czasem wyp ywu z kubka o
rednicy 4 mm, s 83±2
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2.7. Gresy
Wymiar p ytki 30 x 30
grubo  8 mm
nasi kliwo  < 0.1%
si a ami ca 1600 N
wytrz. na zginanie 50 N/mm2
mrozoodporne
antypo lizgowo c - R9

twardo  wg skali Mahsa 8
cieralno V klasa cieralno ci

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe: d ugo  i
szeroko : ±1,5 mm grubo :       ±0,5 mm
krzywizna:     1,0 mm

d) Pakowanie
ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m p ytek. Na opakowaniu umieszcza si :

nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci, znaki ostrzegawcze
dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem
ITB nr...”.
d) Pakowanie

ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m p ytek. Na opakowaniu umieszcza si :
nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci, znaki ostrzegawcze

dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem
ITB nr...”.
e) Transport

ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.
Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.
Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze
dotycz ce wyrobów atwo t uk cych.
f) Sk adowanie

ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko
sk adowania do 1,8 m.

2.8. Elastyczna zaprawa klej ca
to cienkowarstwowa zaprawa do mocowania p ytek ceramicznych na pod ach odkszta calnych oraz na pod ach
krytycznych. Dodatkowe w ciwo ci: odporna na odkszta cenia pod a, wykazuje wysok  przyczepno  do ró nych
pod y, stabilna na powierzchniach pionowych, w wn trz i na zewn trz, rekomendowana do p ytek o du ych formatach.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Czas wst pnego dojrzewania: ok. 5 min.
Czas zu ycia: do 2 godz.
Czas otwarty (*): przyczepno 0,5 MPa po czasie nie krótszym ni  30 min
Sp yw (*): 0,5 mm
Spoinowanie: po 24 godz.
Przyczepno  (*):
- pocz tkowa:   1,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie: 1,0 MPa
- po starzeniu termicznym: 1,0 MPa
- po cyklach zamra ania i rozmra ania: 1,0 MPa
Odporno  na temperatur : od -30 do +70°C
Orientacyjne zu ycie (dotyczy równego pod a, w zale no ci od równo ci pod a i rodzaju p ytek zu ycie mo e ulec
zmianie):

ytki o boku wymiar z bów pacy ilo  zaprawy, kg/m²
do 10 cm 4 mm 1,5
do 15 cm 6 mm 2,1
do 25 cm 8 mm 2,7
do 30 cm 10 mm 3,2
Powy ej 30 cm 12 mm 3,7
* Wg. normy PN-EN 12004
Zaprawa zawiera cement i po zmieszaniu z wod  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  skór  i oczy. W
przypadku kontaktu materia u z oczami, p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Zawarto  chromu VI -
poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
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odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.9. Spoina elastyczna, wodoodporna
to zaprawa przeznaczona do spoinowania p ytek ceramicznych, szklanych oraz kamiennych do spoin o szeroko ci do 20
mm. Dzi ki wysokiemu stopniowi hydrofobizacji spoin (efekt aquastatic)krople wody utrzymuj  si  w formie pere ek na
powierzchni nie wsi kaj c w jej struktur . Dodatkowe w ciwo ci spoiny: przeznaczona na pod a poddawane wysokim
obci eniom mechanicznym oraz obci eniom chemicznym na pod a odkszta calne i krytyczne, elastyczna, nadaje si
na ogrzewane pod ogi, odporna na wnikanie wody, odporna na zabrudzenia i ple nie, zbrojona w óknami, zawiera tras.
DANE TECHNICZNE:
Baza: mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
Czas wst pnego dojrzewania:  ok. 3 min.
Czas zu ycia:    do 60 min.
Temperatura stosowania:   od +5 do +25°C
Ruch pieszy:    po 5 godz.
Odporno  na cieranie (*):   1000 mm³
Wytrzyma  na zginanie (*):
- po warunkach suchych:  3,5 MPa,
- po cyklach zamra ania i rozmra ania: 3,5 MPa,
Wytrzyma  na ciskanie (*):
- po warunkach suchych:  15 MPa,
- po cyklach zamra ania i rozmra ania: 15 MPa,
Skurcz (*):    <2 mm/m
Absorpcja wody (*):
- po 30 min:   2 g,
- po 240 min:   5 g,
Odporno  na temperatur :  od -30 do +70°C
Orientacyjne zu ycie przy typowych grubo ciach p ytek:
rozmiar p ytek, cm szeroko  spoin, mm ilo  zaprawy, kg/m²
10 x 10 5 1,2
10 x 20 5 0,6
10 x 20 8 0,9
30 x 30 10 0,8

(*) - wg normy PN-EN 13888

Sypka zaprawa ma w ciwo ci dra ni ce, a zawarto  cementu powoduje, e po zmieszaniu z wod  zaprawa ma odczyn
alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materia u z oczami, p uka  je obficie
wod  i zasi gn  porady lekarza. Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.

Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.10. Silikon sanitarny, microprotect
to materia  przeznaczony do wype niania spoin mi dzy p ytkami ceramicznymi i szczelin przy urz dzeniach sanitarnych w
kuchniach, azienkach a tak e na zewn trz budynków. Nowa formu a CS 29 microprotect zawiera 3 razy wi cej rodka
grzybobójczego. Dodatkowe w ciwo ci: oferowany w 22 kolorach, trwale elastyczny, posiadaj cy w swoim sk adzie
substancje grzybobójcze, odporny na warunki atmosferyczne i wysok  temperatur , wodoodporny.
DANE TECHNICZNE:
Baza:  silikon octanowy
Temperatura stosowania: od +5 do +40°C
Czas powierzchniowego przesychania: ok. 15 min.
Czas twardnienia:  ok. 3 mm w ci gu 24 dni
Szeroko  spoiny:  od 5 do 30 mm
Powrót elastyczny:  70 %

ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu dla p ytki betonowej:
- poprzeczny modu  rozci gaj cy w temperaturze +23°C>0,4 N/mm²
- poprzeczny modu  rozci gaj cy w temperaturze -20°C>0,6 N/mm²

ciwo ci mechaniczne przy sta ym wyd eniu: brak uszkodzenia
ciwo ci adhezji/kohezji w zmiennych temperaturach: brak uszkodzenia

Zmiana obj to ci:  10 %
Odporno  na sp ywanie:
- w temperaturze +5°C  3
- w temperaturze +50°C  3
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Odporno  na temperatur :  od -40 do +120°C
Odporno  chemiczna: po stwardnieniu, zgodnie z tabel  odporno ci chemicznej materia ów Producenta
Wydajno  opakowania:
- spoina 6 x 6 mm: ok. 15 m
- spoina 10 x 10 mm: ok. 3 m
- spoina 20 x 10 mm: ok. 1,5 m
W czasie twardnienia silikonu wydziela si  kwas octowy, który mo e podra nia  oczy, b ony luzowe i skór . W
pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  dobr  wentylacj . Zabrudzenia naskórka zmywa  roztworem spirytusu. W
przypadku kontaktu materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Chroni  przed dzie mi.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.11. heterogeniczna wyk adzina winylowej gr.3,3mm z warstw  u ytkow  gr. 0,9mm, klasyfikacja u ytkowa:
komercyjna 34

2.11. Zaprawa samopoziomuj ca
Anhydrytowa  masa  o  w ciwo ciach  samopoziomuj cych  wykonywana jako  pod e  pod posadzki PCV.

3.   Sprz t.
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby   odpowiedzialne   za   BHP.   Osoby   obs uguj ce
sprz t   winny   by    odpowiednio przeszkolone.

3.3  Rodzaj sprz tu: dowolny.
4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy

unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robót.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.
5.1. Roboty dotycz ce gruntu specjalnego, koncentratu
Przygotowanie pod a.
Zabrudzenia i warstwy o s abej wytrzyma ci nale y usun . Dotyczy to tak e istniej cych farb klejowych, które nale y
zeskroba  i zmy  wod . Pod a gipsowe, anhydrytowe, p yty OSC oraz mocne pow oki malarskie trzeba przeszlifowa
grubym papierem ciernym i dok adnie oczy ci  odkurzy .
Wykonanie robót.
Koncentrat rozcie czy  wod  (1 cz  gruntu wymiesza  z 3 cz ciami wody). W przypadku pod y nienasi kliwych,
drewnopochodnych i jastrychów asfaltowych grunt stosowa  bez rozcie czania wod . Preparat nanosi  cienk  warstw ,
równomiernie, nie tworz c ka , przy pomocy szczotki lub p dzla. W zale no ci od rodzaju pod a, czas schni cia
wynosi od 2 do 4 godzin. Po wyschni ciu pod e musi by  odporne na zarysowanie, w przeciwnym wypadku, w ci gu 24
godzin czynno  gruntowania nale y powtórzy . Narz dzia i wie e zachlapania my  wod . Wyschni te zabrudzenia
mo na usun  za pomoc  rozpuszczalnika.

5.2. Roboty dotycz ce zaprawy szybko twardniej cej (5-30 mm)
Przygotowanie pod a.
Pod a nale y uszorstni  mechanicznie, pozbawiaj c je powierzchniowej warstewki zaczynu cementowego i ods aniaj c
kruszywo. Zabrudzenia, istniej ce pow oki malarskie i warstwy o niskiej wytrzyma ci nale y usun  np. za pomoc
frezarek lub rutownic. Powierzchniowe rysy i ubytki pod a nale y poszerzy  tak, aby ich najmniejszy wymiar wynosi ,
co najmniej 5 mm. Reperacje g bokich ubytków pod a mo na wykona  gotow  zapraw  szybko twardniej
samopoziomuj  po wcze niejszym zwil eniu pod a wod  i naniesieniu warstwy kontaktowej, co najmniej na dzie
wcze niej przed wykonaniem w ciwej warstwy posadzki.
Wykonanie robót.
Do dok adnie odmierzonej ilo ci: 3,0 l czystej, ch odnej wody wsypywa  zawarto  opakowania i miesza  za pomoc
wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em, a  do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy wi kszym zakresie robót
zaleca si  mieszanie zaprawy w betoniarce przeciwbie nej. Pod e nale y odkurzy , a nast pnie obficie zwil  wod ,
nie tworz c ka . Na wcze niej zwil one pod e nale y nanie  warstw  kontaktowa, wykonan  w nast puj cy sposób:
1 cz  obj to ciow  emulsji kontaktowej nale y rozcie czy  2 cz ciami czystej, ch odnej wody. Uzyskanym roztworem
zarabia  such  zapraw  samopoziomuj ca (0,6 l roztworu na 2,8 kg zaprawy) przy pomocy wiertarki z mieszad em.
Warstw  kontaktow  w miar  post pu robót równomiernie rozprowadza  szczotk . W miejscach trudno dost pnych
mo na j  obficie nanosi  p dzlem. Gotow  mieszank  rozk ada  na mokrej warstwie kontaktowej. Zaprawa ma
konsystencj  g stoplastyczn  i wymaga zag szczania. Mo liwe jest ubijanie pac , lecz przy wi kszym zakresie robót
nale y zapraw  rozk ada  i zag szcza  za pomoc aty wibracyjnej i zacieraczek wirnikowych.

5.3. Roboty dotycz ce szybko twardniej cej masy posadzkowej (10-80 mm)
Przygotowanie pod a.
Zabrudzenia, istniej ce pow oki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzyma ci usun  mechanicznie np.
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poprzez rutowanie lub frezowanie. W przypadku pod y zawilgoconych, zaolejonych, ska onych w inny sposób lub o
niskiej wytrzyma ci, zalecane jest wykonywanie jastrychów na warstwie oddzielaj cej. W tym celu nale y wyrówna
pod e, a wystaj ce, ostre fragmenty sku . Wyrównane pod e szczelnie przykry  foli  lub pap  zachowuj c 10 cm
zak ady. W przypadku podk adów "p ywaj cych" p yty izolacyjne trzeba u  na wyrównanym pod u. Warstw
izolacji szczelnie pokry  foli .
Wykonanie robót.
Do dok adnie odmierzonej ilo ci: 1,75-2,0l czystej, ch odnej wody wsypywa  zawarto  opakowania i miesza  za pomoc
wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em, a  do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy wi kszym zakresie robót
zaleca si  mieszanie zaprawy w betoniarce przeciwbie nej. Pod e odkurzy , a nast pnie obficie zwil  wod , nie
tworz c ka . Na zwil one pod e nale y nanie  warstw  kontaktow , wykonan  w nast puj cy sposób: 1 cz
obj to ciow  emulsji kontaktowej rozcie czy  2 cz ciami czystej, ch odnej wody. Uzyskanym roztworem zarabia  such
zapraw  (0,75 l roztworu na 3,6 kg zaprawy) przy pomocy wiertarki z mieszad em. Warstw  kontaktow  w miar  post pu
robót równomiernie rozprowadza  szczotk . W miejscach trudno dost pnych mo na j  obficie nanosi  p dzlem. Gotow
mieszank  rozk ada  na mokrej warstwie kontaktowej. Zaprawa ma konsystencj  g stoplastyczn  i wymaga zag szczania.
Mo liwe jest ubijanie pac , lecz przy wi kszym zakresie robót nale y zapraw  zag szcza  za pomoc aty wibracyjnej i
zacieraczek wirnikowych.

5.4. Roboty dotycz ce emulsji kontaktowej
Przygotowanie pod a
Istniej ce zabrudzenia, pow oki malarskie i warstwy o niskiej wytrzyma ci nale y usun  mechanicznie. W przypadku
pod y pod posadzki zaleca si  stosowanie rutownic i frezarek. Pod a trzeba odkurzy  i obficie zwil  wod , bez
tworzenia ka .
Wykonanie robót
Kilkakrotnie wstrz sn  zawarto ci  opakowania. W okre lonych proporcjach wymiesza  emulsj  z czyst , ch odn  wod
(patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia  suche sk adniki zapraw lub betonu. Stosowa  cementy portlandzkie bez
dodatków i amane kruszywa o normowanych uziarnieniach.
Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.
W przypadku szybkotwardniej cych materia ów posadzkowych nale y przestrzega  instrukcji ich stosowania. W
przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do czystego piasku powinna
wynosi  1:2. Wodnym roztworem emulsji (1 cz  emulsji zmieszana z 2 cz ciami wody) nale y zarabia  suche
sk adniki zaprawy do uzyskania ciek ej konsystencji. Za pomoc  szczotki lub p dzla równomiernie rozprowadza  warstw
kontaktow  grubo ci ok. 2 mm na wilgotnym pod u. Przed jej przeschni ciem nanie  na ni  warstw  posadzki.
Wykonanie obrzutki pod tynki.
Proporcje sk adników do wykonania obrzutki s  takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod posadzki. Na wilgotne
pod e nale y równomiernie narzuca  obrzutk . Warstw  tynku nak ada  po jej stwardnieniu. W przypadku tynków
renowacyjnych, nale y przestrzega  instrukcji ich stosowania.

5.5. Roboty dotycz ce elastycznej zaprawy klej cej
Przygotowanie pod a
Istniej ce zabrudzenia, warstwy zwietrza e i pow oki malarskie o niskiej wytrzyma ci nale y usun  mechanicznie.
Pod a nasi kliwe zagruntowa  bezrozpuszczalnikowym gruntem g boko penetruj cym i odczeka  do wyschni cia, co
najmniej 4 godziny. Nierówno ci pod a do 5 mm mog  by  dzie  wcze niej wype nione t  sam  zapraw  klej ca. W
przypadku wi kszych nierówno ci i ubytków - na posadzkach zastosowa  zapraw  samopoziomuj , a na cianach
szpachlówk  do tynków.
Wykonanie robót
Zawarto  opakowania wsypywa  do dok adnie odmierzonej ilo ci czystej, ch odnej wody i miesza  za pomoc  wiertarki
z mieszad em, a  do uzyskania jednorodnej masy. Odczeka  5 min. i jeszcze raz wymiesza . Je li potrzeba - doda
niewielk  ilo  wody i zamiesza  ponownie. Zapraw  rozprowadza  po pod u pac  z bat . Wielko  z bów pacy zale y
od wielko ci p ytek. Prawid owo dobrana konsystencja i wielko  z bów pacy sprawiaj , e doci ni ta, typowa p ytka
ceramiczna nie sp ywa z p aszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni monta owej p ytki. Przy
aplikacji elastycznej zaprawy klej cej na zewn trz budynków - nale y stosowa  metod  kombinowan , tzn. poza
rozprowadzeniem kleju po pod u przy pomocy pacy z batej, nale y g adkim narz dziem na  cienk  warstw
zaprawy na powierzchnie monta owe p ytek.

ytek nie nale y moczy  w wodzie. Uk ada  je na zaprawie i dociska  póki jeszcze zaprawa lepi si  do r k. Nie uk ada
ytek na styk. wie e zabrudzenia zapraw  zmywa  wod , a stwardnia e usuwa  mechanicznie.

5.6. Roboty dotycz ce spoiny elastycznej, wodoodporna
Przygotowanie pod a
Brzegi p ytek oczy ci  z zabrudze . Do spoinowania przyst pi , gdy materia  mocuj cy p ytki jest stwardnia y i
wyschni ty. Sprawdzi  wcze niej czy zaprawa do spoinowania nie brudzi trwale powierzchni p ytek. Oczyszczone brzegi

ytek zwil  wilgotn  g bk .
Wykonanie robót
Do odmierzonej ilo ci czystej, ch odnej wody wsypywa  zapraw  i miesza , a  do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Nie u ywa  rdzewiej cych naczy  i narz dzi. Odczeka  3 minuty i ponownie zamiesza . W zale no ci od ilo ci
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dodanej wody otrzymuje si  konsystencj  zaprawy do spoinowania p ytek posadzkowych, ciennych lub murów.
1. Spoinowanie p ytek posadzkowych
Zapraw  o pó ynnej konsystencji rozprowadza  po powierzchni p ytek gumowym zgarniakiem lub pack . Zgarn
nadmiar materia u, a nast pnie cz sto p ukan  i ods czon , porowat  g bk  oczy ci  powierzchnie p ytek. Po lekkim
przeschni ciu przetrze  ca  posadzk  g adk , wilgotn  g bk . Wyschni ty nalot usun  z p ytek such  szmatk .
2. Spoinowania p ytek ciennych lub posadzkowych
Zapraw  o plastycznej konsystencji wciska  w szczeliny mi dzy p ytkami przy pomocy gumowej packi. Po wst pnym
przeschni ciu p ytki oczy ci  cz sto p ukan  i ods czan , porowat  g bk . Gdy spoiny przesychaj  zbyt szybko, nale y je
zwil  lekko wilgotn , g adk  g bk . Wyschni ty nalot usun  z p ytek such  szmatk .
3. Spoinowanie murów
Zapraw  o wilgotnej konsystencji nak ada  w spoiny mi dzy ceg ami, a nast pnie wyg adza  spoinówkami - stalowymi
kielniami, nieco w szymi ni  szeroko  spoin. Najpierw krótk  spoinówk  wype nia  spoiny pionowe, a potem d sz  -
poziome. Prace prowadzi  od góry do do u. Nadmiar zaprawy wymiata  "na sucho" szczotk .
W ci gu pierwszych 5 dni po aplikacji u ywa  tylko czystej wody, bez adnych rodków czyszcz cych. Spoina osi ga
pe  hydrofobowo  (odporno  na wnikanie wody) po 5 dniach od aplikacji.

wie e spoiny nale y chroni  przed deszczem, ros  i spadkiem temperatury poni ej +5oC do czasu, a  spoiny b
ca kowicie stwardnia e i wyschni te.

5.7. Roboty dotycz ce silikonu sanitarnego
Przygotowanie pod a
Uszczelniane powierzchnie musz  by  suche i wolne od t uszczy, bitumów, py ów. Istniej ce zabrudzenia i ewentualne
pozosta ci poprzednich uszczelnie  nale y usun . Zat uszczone powierzchnie trzeba zmy  rozpuszczalnikiem.
Szczeliny mo na oklei  ta  samoprzylepn  co u atwi usuwanie zabrudze  silikonem. W przypadku uszczelniania
dylatacji, w szczelin  nale y wcisn  okr y profil z pianki polietylenowej, tak aby wype nienie silikonem przylega o nie
spodem, a tylko bokami do przemieszczaj cych si  elementów. Grubo  wype nienia powinna wynosi  oko o &frac12;
szeroko ci szczeliny, wynikaj cej z mo liwych przemieszcze  i dopuszczalnej odkszta calno ci silikonu.
Wykonanie robót
Odci  ko cówk  kartusza tu  nad gwintem. Nakr ci  ko cówk  dozuj  i doci  j  odpowiednio do szeroko ci
wype nianej szczeliny. Silikon nale y wyciska  z kartusza specjalnym pistoletem. Szczeliny trzeba wype nia  w sposób
ci y, nie pozostawiaj c w nich pustych przestrzeni. W ci gu 5 minut powierzchni  wype nienia nale y spryska
wodnym roztworem myd a i wyg adzi  podobnie zwil anym narz dziem, usuwaj c jednocze nie nadmiar materia u.
Spoina powinna mie  kszta t uniemo liwiaj cy gromadzenie si  na niej wody. Zerwa  ta my samoprzylepne, je li by y
stosowane. wie e zabrudzenia silikonem nale y zmy  spirytusem, stwardnia e mo na usun  tylko mechanicznie.
Je li praca musi by  przerwana, nale y wycisn  odrobin  silikonu, tak by wystawa  z ko cówki dozuj cej. Przed
wznowieniem pracy trzeba wyci gn  zaschni ty materia . Napocz te opakowanie powinno by  wykorzystane w
mo liwie najbli szym czasie.

5.8. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyk adzin PCW mo na przyst pi  po ca kowitym uko czeniu robót budowlanych stanu
surowego i robót wyko czeniowych i instalacyjnych cznie z przeprowadzeniem prób ci nieniowych.
Przygotowanie pod y

Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by  naprawione przez wype nienie ubytków
zapraw  cementow .

Pod wyk adziny rulonowe wykona  wylewke z masy samopoziomuj cej
Powierzchnie powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Maksymalna wilgotno c pod a 2 % (beton) i 0.5% (anhydryt)
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by  ni sza ni  15°C i powinna by  zapewniona

co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wyk adziny PCW i kleje nale y dostarczy  do pomieszcze , w których b  uk adane co najmniej na 24 godziny

przed uk adaniem.
Wyk adzina arkuszowa powinna by  na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini ta z rulonu, poci ta na arkusze

odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i lu no u ona na podk adzie tak, aby arkusze tworzy y zak ady szeroko ci 2-
3 cm.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  przy u yciu klejów zalecanych przez producenta okre lonej wyk adziny
oraz w obowi zuj cych instrukcjach technologicznych.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  ca  powierzchni  do pod a.
Nie dopuszcza si  wyst powania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fa d, p cherzy,

odstaj cych brzegów p ytek lub arkuszy PCW.
Arkusze lub p ytki nale y u  szczelnie, dopuszczalna szeroko  spoin nie powinna by  wi ksza ni  0,5 mm

mi dzy arkuszami, 0,8 mm mi dzy p ytkami.
Spoiny mi dzy arkuszami lub pasami p ytek powinny tworzy  lini  prost , w pasach p ytek dopuszcza si

mijankowy uk ad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi  nie wi cej ni  1 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci spoiny w
pomieszczeniu.
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6. Kontrola jako ci robót.
6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z

dokumentacj  proj ektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, szczelno  po aci ,
po cze , obróbek. estetyka,

7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i
jako    zastosowanych   materia ów ST B 00.00.00):
prawid owo  monta u, estetyka.

Wymagania:
powierzchnia g adka, równa,
dopuszczalne nierówno ci - max 2 mm na d ugo ci aty 2 m i max 4 mm na d ugo ci
pomieszczenia
spoiny przebiegaj ce prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na ca ci pomieszcz.
Niedopuszczalne p cherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyk adzin

8.4 Odbiór.
8.4. Odbiór powinien obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez ocen

wzrokow ,
sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci nale y

wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a szeroko ci spoin - za pomoc
szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y wykona  przez
ocen  wzrokow .

9. Podstawa p atno ci.
9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.
9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.
9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.
10. Przepisy zwi zane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3  Normy:
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002    Cement. Sk ad,
wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia pod ogowe z polichlorku
winylu

(certyfikaty   i   deklaracje   wg   6.7
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.09. ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie: Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów

wewn trznych budynku i przebudowa pomieszczenia w
poziomie piwnicy

Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski
50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2014r
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie:        Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów wewn trznych budynku i przebudowa

pomieszczenia w poziomie piwnicy
Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski

50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót malarskich.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce w zakresie robót
malarskich wyst puj cych w obiekcie przetargowym:

• Malowanie tynków zewn trznych farb  silikonowa
• Malowanie elementów stalowych farb  ftalow
• Malowanie tynków wewn trznych farb  silikonowa
• Malowanie tynków wewn trznych farb  akrylowo-lateksow  odporn  na szorowanie

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:
Pod e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której b dzie wykonywana pow oka malarska.
Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona na pod u, decyduj ca o

ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia  sta ych (np. pigmentu - barwnika i
ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow ok  transparentn  po
pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok .
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem rodków
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn  lakow  terpentyn  itp.).
Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie
ywicznym, rozcie czalne wod .

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a wodnego itp.), pigmentów,
wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfikuj cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wod  lub w postaci ciek ej,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
ywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych; produkowana w

postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 2
Materia y stosowane do wykonania robót malarskich powinny mie :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk

wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn
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pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

- termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.
2.3. Farby budowlane gotowe
Farba silikatowa
to silikatowa farba, przeznaczona do malowania mineralnych, silikatowo-silikonowych i silikatowych wypraw
tynkarskich, dostarczana w postaci gotowej do stosowania, w kolorach wed ug katalogu Producenta. Dodatkowe

ciwo ci: odporna na warunki atmosferyczne i korozj  biologiczn , alkaliczna, matowa.
DANE TECHNICZNE:
Baza: roztwór krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporno  na deszcz:
- kolor bia y  po ok. 12 godz.
- pozosta e kolory  po ok. 24 godz.
Przyczepno : >0,3 MPa
Orientacyjne zu ycie:zale nie od nierówno ci i nasi kliwo ci pod a, przeci tnie ok. 0,3 l/m² przy dwukrotnym
nak adaniu
Farba mo e spowodowa  nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych, ceramicznych, ywicznych,
drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy nara one na kontakt z ni  nale y zas oni . Materia  ma odczyn
silnie alkaliczny. Nale y chroni  skór  i oczy. W czasie pracy stosowa  r kawice i okulary ochronne. Zmoczon  farb
odzie  natychmiast zdj . Zabrudzenia dok adnie sp ukiwa  wod . W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie
wod  i zasi gn  porady lekarza. Wyrób przechowywa  w miejscu niedost pnym dla dzieci.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Farba powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.  Wygl d jednorodna ciecz o barwie zgodnej z katalogiem
Producenta

2. Zawarto  suchej substancji, % 60,5±3,0

3.

Strata pra enia, %:
 - w temperaturze 450 °C

 - w temperaturze 900 °C

51,5±5%

75,0±5%

2.3.1. Farby  niezale nie  od   ich  rodzaju   powinny  odpowiada  wymaganiom   norm pa stwowych lub
wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. rodki gruntuj ce
2.4.1. Przy malowaniu farbami:

na ch onnych pod ach nale y stosowa  gruntowanie.
2.5. Materia y pomocnicze
Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a,
- rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy pod a.

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub odpowiadaj ce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych b  PN.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2.Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa :
- szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- dzle i wa ki,
- mieszad a nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk adników

farb,
- agregaty malarskie ze spr arkami,
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- drabiny i rusztowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów

Farby   pakowane   nale y   transportowa    zgodnie   z   PN-85/0-79252   i   przepisami obowi zuj cymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków transportu.
W czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie opakowa . W
przypadku du ych ilo ci materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku
urz dze  mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si
ywa  samochodów zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na wykorzystywa  samochody

pokryte plandekami lub zamkni te.
Materia y do robót malarskich nale y sk adowa  na budowie w pomieszczeniach zamkni tych, zabezpieczonych

przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nale y pakowa , sk adowa  i transportowa  zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400

„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2 Warunki przyst pienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych robót budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie i kontroli materia ów.
5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie
5.3.1. Tynki zwyk e
1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków

powinny by  usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków
powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i
umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ladów starej farby ani py u po starej pow oce
malarskiej. Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni  zapraw .

3) Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza  warto ci podanych w
tablicy 1.

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.
2.4.1. Drewno
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by  zdrowe, czyste, nie pokryte farb  lub lakierem. Powierzchnie
malowane nale y oczy ci  z farby. Je eli drewno uprzednio by o impregnowane rodkiem hydrofobizuj cym
(utrudniaj cym wch anianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja mo e by  ma o skuteczna.
Przed impregnacj  drewno powinno by  doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny by  prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewn trznych),
- w temperaturze nie ni szej ni  +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, e w ci gu doby nie nast pi spadek temperatury

poni ej 0°C,
- w temperaturze nie wy szej ni  25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura pod a nie przewy szy a 20°C

(np. w miejscach bardzo nas onecznionych).
W przypadku wyst pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie wie o pomalowane (nie

wyschni te) nale y os oni .
Roboty malarskie mo na rozpocz , je eli wilgotno  pod y przewidzianych pod malowanie nie przekracza

odpowiednich warto ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mo na prowadzi  przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni

80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj .
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y prowadzi  z daleka od otwartych

róde  ognia, narz dzi oraz silników powoduj cych iskrzenie i mog cych by ród em po aru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy  i

os oni  przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farby, która powinna zawiera :
informacje o ewentualnym  rodku  gruntuj cym   i  o  przypadkach,   kiedy nale y go stosowa ,
sposób przygotowania farby do malowania,
sposób nak adania farby, w tym informacje o narz dziach (np. p dzle, wa ki, agregaty malarskie),

·   krotno  nak adania farby oraz jej zu ycie na 1 m ,
czas mi dzy nak adaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno nie mycia narz dzi,
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zalecenia w zakresie bhp.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn trznych
Wewn trzne  roboty malarskie mo na rozpocz ,  kiedy pod a spe niaj  wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb, zawieraj  informacje wymienione w pkt.
5.5.  Wymagania dotycz ce pow ok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych
Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by :
a) niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz

na reemulgacj ,
b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk,
c) jednolitej barwy,  równomierne,  bez smug,  plam, zgodne ze wzorcem  producenta i dokumentacj  projektow
d) bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla,
e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.
5.5.2. Wymagania w stosunku  do  pow ok z farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach

ywicznych oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod
Pow oki te powinny by :
a) odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.
Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe prze wity pod a.

Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach:
a) sp ka ,
b) uszczenia si  pow ok,
c) odstawania pow ok od pod a.
5.7. Gruntowanie.
5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma
by  wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich
Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y oraz materia ów, które b
wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania pod y pod malowanie
Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych terminach:
· dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
· dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia.
Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych
do malowania.
Kontrol  powinny by  obj te w przypadku:
· tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni z

uwzgl dnieniem wymaga  normy PN-70/B-10100, czysto  powierzchni, wykonanie
napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno  tynku,

Dok adno  wykonania murów nale y bada  metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Równo  powierzchni tynków nale y sprawdza  metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygl d powierzchni pod y nale y ocenia  wizualnie, z odleg ci oko o 1 m, w rozproszonym wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych) nale y ocenia  przez przetarcie powierzchni such
czyst  r . W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale y u ywa  czystej szmatki.

Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci nale y pobra
próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod  suszarkowo-wagow

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materia ów
Farby i rodki gruntuj ce u yte do malowania powinny odpowiada  normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :
- czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobów u ywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach,
- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu.
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Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba powinna stanowi  jednorodn  w kolorze i
konsystencji mieszanin .
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :
a) w przypadku farb ciek ych:

• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych),
• ko uch,
• lady ple ni,
• trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad,
• nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie,
• obce wtr cenia,
• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• lady ple ni,
• zbrylenie,
• obce wtr cenia,
• zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich z dokumentacj  projektow
ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia technologii
wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod y i nak adania pow ok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie:
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,
- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
- prawid owo ci przygotowania pod y,
- jako ci pow ok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog  by  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i w
trakcie ich wykonywania.
Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14 dniach od zako czenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej
powietrza nie przekraczaj cej 65%.
Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wygl du zewn trznego,
• sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku,
• sprawdzenie odporno ci na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepno ci pow oki,
• sprawdzenie odporno ci na zmywanie. Metoda przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym z odleg ci oko o
0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy i po ysku wyschni tej
pow oki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we nian  lub
bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok  nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli na
szmatce nie wyst pi y lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki:
na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci  prostopad ych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie przetarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno
pow oki nale y uzna  za dobr  je eli aden z kwadracików nie wypadnie,
na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za
pomoc  mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana
pow oka b dzie mia a jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a.
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz
uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym zakryciu s  pod a. Odbiór
pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót malarskich.

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada
nale y porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za wykonane prawid owo, tj.
zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz SST i zezwoli  na
przyst pienie do robót malarskich.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane. W takim przypadku nale y
ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci pod a. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  badanie pod y.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod y) oraz materia ów nale y
zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem   odbioru   cz ciowego  jest   wczesne   wykrycie   ewentualnych   usterek  w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak

form  przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj    projektow    z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku
wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik   budowy   i   ksi ki   obmiarów   z   zapisami   dokonywanymi   w   toku prowadzonych robót,
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów

budowlanych,
- protoko y odbioru pod y,
- protoko y odbiorów cz ciowych,
- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porówna  je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona
oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez
wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pow oka malarska nie powinna by  przyj ta. W takim przypadku
nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci
pow oki z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi  j  ponownie do odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci pow oki malarskiej
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
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powinien zawiera :
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z

zamówieniem.
Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a

wykonawc .
8.5.  Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po u ytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow ok malarskich, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach malarskich.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót malarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi warto  tych robót
obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
kwoty rycza towe obejmuj ce roboty malarskie uwzgl dniaj :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 5 m, od poziomu pod ogi lub terenu,
- zabezpieczenie pod óg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów,
- przygotowanie pod y,
- próby kolorów,
- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót,
- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementów nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacj  stanowiska roboczego.
W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania

robót malarskich na wysoko ci ponad 5 m od poziomu pod ogi lub terenu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci .
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne ciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 .  Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998  Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  B: Roboty wyko czeniowe. Zeszyt 4:

Pow oki malarskie zewn trzne i wewn trzne. Warszawa 2003 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.



75

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.10. STOLARKA  (Kod CPV
45421100-5)

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie: Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów

wewn trznych budynku i przebudowa pomieszczenia w
poziomie piwnicy

Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski
50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2014r



76

1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru stolarki
okiennei i drzwiowej zewn trznej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie monta u
stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i os on grzejnikowych
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materia y

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.
2.1. Stolarka okienna z drewna iglastego np. drewna sosnowego zespolonego, klejone warstwowo (minimum trzy
warstwy) jednoramowe, jedno skrzyd o rozwierane i drugie uchylno-rozwierane, w kolorze jasnego d bu (RAL8001)
o wspó czynniku Umax=1,2 W/m2K.
Wzory i podzia  okien wed ug zestawienia stolarki okiennej.

cie nice i skrzyd a maj  by agodnie profilowane na kraw dziach co zapewni lepsze zabezpieczenie farby, a
przez to d sz ywotno  okien. Skrzyd a okienne maj  posiada  automatyczne nawiewniki powietrza.
W procesie malowania nale y wykorzysta  farby ekologiczne akrylowe. Farby te s  wodorozcie czalne, przez co nie
powoduj  ska enia rodowiska. Wszystkie elementy malowane 3-stopniowo.
Okna powinny posiada  izolacyjno  akustyczn  o wska niku Rw=30-35dBA (wg starej normy), a wed ug nowej
Rw w przedziale 25-32 dBA. Warto  wspó czynnika nale y przyj  dla ca ego okna, a nie tylko dla szyby. Okna
nale y wykona  w klasie infiltracji od 2 do 4. Okna maj  posiada  okucia obwiedniowe. Okucia te s : uchylne,
rozwierane, uchylno–rozwieralne. Wszystkie elementy okucia maj  umo liwi  regulacj  po enia skrzyd a w
stosunku do o cie nicy.
Okucia maja by  wyposa one w:
- mikrowentylacj  - tj. specjalne uchylenie skrzyd a okna przy ustawieniu klamki w po eniu 45° zapewniaj ce
prawid owa wentylacj  w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej,
- zabezpieczenie przed niew ciwym u yciem. Skonstruowane tak, e przy normalnym u ytkowaniu wszystkie

dy obs ugi pomi dzy pozycj  rozwart  i uchyln  s  redukowane. Nie mo na uchyli  okna, które jest w pozycji
rozwartej i odwrotnie,
- zabezpieczenie przed zamkni ciem pod wp ywem przeci gu w pozycji uchylnej
- maj  posiada  III stopie  zabezpieczenia – trzy miejsca zaryglowania (z blokad  otwierania okna od wewn trz) z
pozostawieniem mo liwo ci pe nego (kontrolowanego) ich otwarcia w celu umycia okien,
- zawiasy dwupuszkowe oraz komplet os onek maj  by  w kolorze klamki
Uszczelki maj  by  wysoko-elastyczne, uszczelki piankowe o profilu pe nym, pomi dzy skrzyd em, a o cie nic .
Uszczelka ta ma zachowa  swoj  spr ysto  w bardzo niskich temperaturach oraz nie reagowa  z zastosowanymi
lakierami. Uszczelki maj  zapewni  po zamkni ciu okna odpowiednia szczelno  i redukcje ha asu, co wp ynie na
zmniejszenie strat ciep a oraz komfort przebywania ludzi w pomieszczeniu.
Szyby maj  by  najwy szej jako ci ze szk a typu FLOAT, hermetyczne szyby zespolone, termoizolacyjne bezbarwne
(neutralne), wspó czynnik dla pakietu szyb Umax=1,0 W/m2K.
Wszystkie okna wyposa  dodatkowo w nawiewnik higrosterowane.
Parapety wewn trzne gr. 4cm, przy oknach drewnianych nale y wykona  z drewna iglastego klejonego, malowane
farb  akrylow  w kolorze analogicznym do koloru stolarki z zachowaniem istniej cej szeroko ci parapetów.
UWAGA:
W poziomie piwnicy przywróci  oryginalne wymiary otworów okiennych, poprzez rozebranie zamurowa  w garów
oraz za lepie uków nadpro owych.
2.2. Drzwi zewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci publicznej. Rama skrzyd a wykonana z
trójwarstwowej klejonki drewna d bowego . W ramie skrzyd a osadzony wodoodporny panel termoizolacyjny. W
dolnej cz ci skrzyd a zamontowany okapnik drewniany. Ramiak zewn trzny pomalowany w kolorze skrzyd a.
Podwójna przylga skrzyd a na trzech kraw dziach: dwóch pionowych i górnej poziomej. Powierzchnia drzwi
zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi przeznaczonymi do stosowania na zewn trz. O cie nica z drzewa

bowego, klejonego trójwarstwowo. Szyby termoizolacyjne. Dwa zamki, klamka z szyldem, samozamykacz.
Skrzyd o podstawowe w wietle 90cm. Drzwi w klasie antyw amaniowej C. Solarka w korze jasny d b (RAL8001),
analogicznym do koloru stolarki okiennej.
2.3. Drzwi wewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci publicznej. Skrzyd o o konstrukcja p aszczowej,
wzmocnionej wykonana z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo z wype nieniem we  mineraln .
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Drzwi o odporno ci ogniowej EI60. O cie nica metalowa, k towa. Trzy zawiasy. Zamek patentowy, klamka z
szyldem.  Kratka wentylacyjna p czniej ca 0,022m2

3. Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane norm  lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.
Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe.
Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze
grzejnych i zabezpieczy  przed uszkodzeniem
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie o cie y.
Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przylega  o cie nica. W
przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi
i oczy ci .
Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach. Elementy kotwi ce
osadzi  w o cie ach.
Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3 mm.
Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:
2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,
3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,
4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.
Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy o cie em a

cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si
ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .
Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.3. Pow oki malarskie
Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze .
Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków.
Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jako ci
6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :
• sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
• sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka, sprawdzenie prawid owo ci wykonania z
uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
• sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,
• sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaj
odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest:- m2 wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.
Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.
9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
• dostarczenie gotowej stolarki,
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
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• dopasowanie i wyregulowanie
• ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .
10. Przepisy zwi zane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szk o p askie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark  budowlan .
PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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1. Wst p

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonywania i odbioru robót
budowlanych polegaj cych na wykonaniu tynków renowacyjnych
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadku ma ych, prostych
robót i konstrukcji trzeciorz dnych o pomijalnie ma ym wp ywie na trwa  obiektu, dla których istnieje pewno , e
podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Niniejsza SST obejmuje ca  niezb dnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania inwestycyjnego przedstawione
go w pkt. 1.1.
1.4. Podstawowe poj cia
Zgodnie z Ustaw  „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pó niejszymi zmianami oraz SST.:
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.Wykonawca jest zobowi zany prowadzi  roboty zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony rodowiska, przepisami p.po . oraz
planem BiOZ.
Przekazana dokumentacja projektowa ma spe nia  wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawiera  opis, cze
graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym
podzia  na dokumentacj  projektow :
- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w
„Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie
w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s  wa niejsze od
odczytu ze skali rysunków.
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne

 odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne
i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego
przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione prawid owymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
2. Materia y
2.1. Materia y – wymagania podstawowe
2.1.1. Tynk renowacyjny, specjalistyczny
to specjalistyczna zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementów z wype niaczami mineralnymi i dodatkami
modyfikuj cymi w postaci suchej mieszanki, z której, po zmieszaniu z wod , wykonuje si  zasadnicz  warstw  tynku
renowacyjnego (tzw. tynku specjalistycznego). Dodatkowe w ciwo ci: paroprzepuszczalny, o niewielkim skurczu,
hydrofobowy, spe nia wymogi WTA, mo liwo  nak adania natryskowego.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka mineralnych spoiw, wype niaczy mineralnych i modyfikatorów
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Czas zu ycia:    ok. 15 min.
Wytrzyma  na ciskanie
po 28 dniach:   1,5 MPa
Przewodno  cieplna:   ok. 0,24 W/mK
Opór dyfuzyjny wzgl dny Sd: 0,2 m
Zawarto  porów powietrza w wie ej zaprawie:   ok. 30 %
Zawarto  porów powietrza w zwi zanej zaprawie: powy ej 40 %
Orientacyjne zu ycie:   ok. 8,0 kg/m² na ka dy cm grubo ci tynku
Parametry do nak adania natryskowego: posuw: 10 l/min., rednica dyszy: 10
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Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wod  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  naskórek i oczy.
Zabrudzenia dok adnie my  wod . W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza.
Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.

Wygl d zewn trzny
- suchej mieszanki

- zaprawy

 jednorodnyproszek bez zbryle

jednorodna masa bez grudek i rozwarstwie
2. Konsystencja, cm 8±1

3. Zawarto  porów powietrza w stwardnia ej zaprawie,
% 40

4.

sto  obj to ciowa stwardnia ej zaprawy, g/cm³
- w stanie powietrzno-suchym

- po wysuszeniu do sta ej masy
 0,82±5%

0,80±5%
5. Wytrzyma  na zginanie, MPa 0,9
6. Wytrzyma  na ciskanie, MPa 1,5
7. Nasi kliwo , % 11,0
8. Opór dyfuzyjny wzgl dny Sd, m 0,2

9. Mrozoodporno  okre lona zmian  wygl du
zewn trznego próbek wyprawy

bez zmian po 15 cyklach zamra ania i
odmra ania

10. Odporno  na dzia anie soli po 10 dobach brak wykwitów solnych

11.
Przyczepno  do pod a, MPa
- na sucho
- na mokro

0,1
0,08

2.1.2.. Emulsja kontaktowa
To produkt przeznaczony jako dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i
obrzutek pod tynki. Dodatkowe w ciwo ci: zwi ksza przyczepno , poprawia urabialno , zapobiega zbyt szybkiemu
przesychaniu, odporna na alkalia.
DANE TECHNICZNE:
Baza:  wodna dyspersja polimerów
Temperatura stosowania:  od +5 do +25° C
Czas zu ycia  ok. 90 min.
Umowna zawarto  substancji suchej(*): 38 %
Warto  PH(*):  8,6
Maksymalna zawarto  chlorków(*): 0,03 %
Maksymalna zawarto  alkaliów(*):  0,2 %
Oddzia ywanie korozyjne(*):  brak
Wytrzyma  na ciskanie(*):  80,7 % zaprawy kontrolnej
Przyczepno  do pod a betonowego(*):
- w warunkach normalnych:  1,7 MPa
- po starzeniu termicznym:  2 MPa
Przyczepno  do pod a z ceg y ceramicznej(*):
- w warunkach normalnych:  0,8 MPa
- po starzeniu termicznym:  1,2 MPa
* Wg PN-EN 934-3:2004
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja kontaktowa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.  Wygl d zewn trzny ciecz o barwie bia ej i konsystencji g stej
mietany

2. Lepko  mierzona czasem wyp ywu z kubka o
rednicy 4 mm, s 83±2

2.1.3. Tynk renowacyjny podk adowy
to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementów z wype niaczami mineralnymi i dodatkami modyfikuj cymi w
postaci, suchej mieszanki, stosowana do wykonywania obrzutki pod tynk podk adowy lub do wykonania tynku
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podk adowego. Obrzutk  wykonuje si  z zaprawy zmieszanej z wodnym roztworem emulsji kontaktowej, natomiast tynk
podk adowy wykonuje si  z zaprawy zmieszanej z wod . Dodatkowe w ciwo ci: paroprzepuszczalny, o niewielkim
skurczu, hydrofilowy, mineralny, spe nia wymogi WTA.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka hydraulicznych spoiw, wype niaczy mineralnych i modyfikatorów
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Czas zu ycia:   ok. 20 min.
Wytrzyma  na ciskanie
po 28 dniach:    3,0 MPa
Przewodno  cieplna: ok. 0,22 W/mK
Opór dyfuzyjny wzgl dny Sd: 0,2 m
Zawarto  porów powietrza w wie ej zaprawie:  ok. 25 %
Zawarto  porów powietrza wzwi zanej zaprawie:  powy ej 45%
Orientacyjne zu ycie: ok. 9,0 kg/m² na ka dy cm grubo ci tynku
Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wod  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  naskórek i oczy.
Zabrudzenia dok adnie my  wod . W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza.
Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.

Wygl d zewn trzny
- suchej mieszanki

 - zaprawy

jednorodna mieszanina, bez zbryle  i
zanieczyszcze
jednorodna masa bez grudek i rozwarstwie

2. Konsystencja, cm 7±1

3. Zawarto  porów powietrza w stwardnia ej zaprawie,
% 40

4.

sto  obj to ciowa stwardnia ej zaprawy, g/cm³
- w stanie powietrzno-suchym
- po wysuszeniu do sta ej masy  1,39±5%

1,28±5%
5. Wytrzyma  na zginanie, MPa 1,3
6. Wytrzyma  na ciskanie, MPa 3,0
7. Nasi kliwo , % 25,0
8. Opór dyfuzyjny wzgl dny Sd, m 0,2

9. Mrozoodporno  okre lona zmian  wygl du
zewn trznego próbek wyprawy

bez zmian po 15 cyklach zamra ania i
odmra ania

10. Odporno  na dzia anie soli po 8 dobach brak wykwitów solnych

11.
Przyczepno  do pod a, MPa
- na sucho
- na mokro

0,05
0,05

2.1.4.. G adki tynk
to bia y, mineralny g adki tynk do systemów ocieple  oraz do zastosowania jako mineralna szpachlówka do wykonywania

adkich powierzchni i naprawy tynków tradycyjnych, wykonywania cienkowarstwowych "przecierek" wewn trz oraz na
zewn trz budynków. Dodatkowe w ciwo ci: paroprzepuszczalny, hydrofobowy, elastyczny, odporny na warunki
atmosferyczne, o dobrej przyczepno ci, zbrojony mikrow óknami.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zu ycia:  do 2 godz.
Orientacyjne zu ycie: oko o 1 kg/m² na ka dy mm grubo ci
Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wod  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  skór  i oczy. W
przypadku kontaktu materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Zawarto  chromu VI - poni ej
2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania
1. Wygl d zewn trzny Sucha, jednorodna mieszanka bez zbryle
2. Strata pra enia w temp. 450°C, % 1,42±0,14
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3. Odporno  na wyst powanie rys
skurczowych brak rys

2.1.5.. Dodatek napowietrzaj cy
to dodatek do wykonywania tynków napowietrzonych przeznaczony do stosowania na zawilgoconych i zasolonych
cianach wewn trznych oraz zewn trznych. Dodatkowe w ciwo ci: zapobiega wykwitom solnym, przepuszcza wilgo  z

pod a, zapobiega wnikaniu wód opadowych, poprawia urabialno .
DANE TECHICZNE:
Baza: substancje powierzchniowo czynne i hydrofobizuj ce
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Czas mieszania:  od 5 do 10 min.
Warto  PH (*):   4,0±1
Umowna zawarto  suchej substancji (*): 23 %
Maksymalna zawarto  chlorków (*): 0,1 %masy
Maksymalna zawarto  alkaliów (*): 0,2 %masy
Zawarto  powietrza, powietrze wprowadzone (*): 4÷6 % obj to ci
Charakterystyka rozk adu porów w stwardnia ym betonie (*): 0,200
Wytrzyma  na ciskanie (*):  75% betonu kontrolnego
Oddzia ywanie korozyjne (*):  brak
Zu ycie:   ok. 0,1 l/m² na ka de 2 cm grubo ci tynku
* Wg. normy PN-EN 934-2
Produkt ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materia u z
oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
2.1.6. rodek grzybobójczy
to preparat przeznaczony do zwalczania ple ni, mchów, porostów i glonów. Dodatkowe w ciwo ci produktu: nie
zawiera metali ci kich, do odgrzybiania elewacji oraz cian wewn trznych, wodorozcie czalny, paroprzepuszczalny,
mo e by  pokrywany farbami, dost pny jako koncentrat i w wersji gotowej do u ycia.
DANE TECHNICZNE:
Baza: roztwór biocydów organicznych
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Czas schni cia:  ok. 4 godz.
Orientacyjne zu ycie:
- roztwór 1 : 1 od 0,12 do 0,14 l/m²
- roztwór 1 : 4 od 0,04 do 0,06 l/m²
- preparat gotowy do u ycia: od 0,06 do 0,07 l/m²
Produkt zawiera organiczne biocydy, mog ce podra nia  oczy, skór  i drogi oddechowe. Podczas pracy nie wolno pali
ani spo ywa  posi ków. Stosowa  r kawice i okulary ochronne. Wszelkie zachlapania preparatem natychmiast zmywa
wod . W przypadku kontaktu z oczami sp ukiwa  je przez kilka minut bie  wod  i zasi gn  porady lekarza.
Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nale y wietrzy  do zaniku zapachu przed oddaniem ich do u ytku. Preparat
trzyma  z dala od ywno ci. Chroni  przed dzie mi.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
2.1.7. Zaprawa do wykonywania wypraw ci gnionych
to odporna na warunki atmosferyczne zaprawa do wykonywania elementów sztukatorskich ci gnionych oraz do ich
renowacji. Dodatkowe w ciwo ci produktu: paroprzepuszczalna, ma y skurcz, nienasi kliwa.
DANE TECHNICZNE:
Zaprawa tynkarska lekka (LW)
Baza:mieszanka mineralnych spoiw, wype niaczy mineralnych i modyfikatorów
Kolor:  szaro-be owy
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Czas zu ycia:  ok. 20 min.
Reakcja na ogie : Klasa A2
Wytrzyma  na ciskanie po 28 d: CS II
Absorpcja wody: W2
Przyczepno : N/mm² - FP:C, 0,3 MPa
Przewodno  cieplna: ok. 0,24 W/mK
Opór dyfuzyjny wzgl dny Sd: 0,2 m
Zawarto  porów powietrza w wie ej zaprawie: ok. 30 %
Zawarto  porów powietrza w zwi zanej zaprawie: powy ej 40%
Orientacyjne zu ycie: ok. 8,0 kg/m² na ka dy cm grubo ci zaprawy
Nie miesza  z innymi materia ami.
Nie pokrywa  materia ami zawieraj cymi gips.
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Maksymalna grubo  pojedynczego elementu nie mo e przekracza  100mm.
Sucha zaprawa zawiera cement i zmieszana z wod  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  naskórek i
oczy. Zabrudzenia dok adnie my  wod . W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady
lekarza. Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
2.1.8. Silikonowy impregnat fasadowy
to bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny preparat uszczelniaj cy do nasi kliwych i alkalicznych pod y mineralnych.
Dodatkowe w ciwo ci: odporny na alkalia, paroprzepuszczalny, zapobiegaj cy zabrudzeniom, g boko penetruj cy, nie
wyb yszcza powierzchni.
DANE TECHNICZNE:
Baza: emulsja silikonowa
Kolor: po wyschni ciu impregnat jest bezbarwny
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Odporno  na deszcz: po ok. 4 godz.
Skuteczno : pe ne dzia anie po ok. 4 tygodniach na okres ok. 8÷12 lat (zale nie od na onej ilo ci, porowato ci pod a
i warunków eksploatacji)
Wspó czynnik nasi kliwo ci: poni ej 0,5 kg/m²h1/2

Opór na dyfuzj  pary wodnej: 0 (niemierzalny)
Mo liwo  nak adania pow ok: po 6 miesi cach
Orientacyjne zu ycie:
- beton i ma o nasi kliwy klinkier: ok. 0,2 l/m²
- ceg a silikatowa:  ok. 0,5 l/m²
- nasi kliwa ceg a, tynk, zaprawa: ok. 0,7 l/m²
W celu dok adnego okre lenia zu ycia, istotnie zale nego od nasi kliwo ci pod a nale y przeprowadzi  prób
stosowania.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
3. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót> Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jako ci lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonym w dokumentacji
projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. Musi on spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca ma obowi zek dostarczy  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca ma obowi zek powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej
zmieniany bez jego zgody.
4. Transport
Wykonawca jest obowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako
wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu musi zapewnia
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musz  spe nia  wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i
przepisami wykonawczymi do niego. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie
mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków
dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowi zek na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Aplikowanie materia ów chemii budowlanej
5.1.1. Roboty dotycz ce tynku renowacyjnego, specjalistycznego
Przygotowanie pod a
Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego specjalistycznego istniej ce pow oki, uszkodzony tynk jak równie  zmursza e
fragmenty cian nale y sku  do wysoko ci przynajmniej 80 cm ponad stref  zawilgocenia lub zasolenia, ods aniaj c no ne
pod e. Zwietrza e spoiny trzeba usun  na g boko  20 mm, a nast pnie uzupe ni  tynkiem renowacyjnym
specjalistycznym lub zapraw  wapienn . lady wykwitów solnych nale y usun  szczotkami stalowymi. Zwil
powierzchni  muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym pod u wykona  a urow  obrzutk  z tynku renowacyjnego
zarobionego do w ciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej (1 cz  emulsji zmiesza  z 3 cz ciami
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wody). Obrzutka grubo ci do 5 mm musi równomiernie pokrywa  50% powierzchni pod a. Tynk renowacyjny nale y
nak ada  po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.
Wykonanie robót
Zawarto  opakowania wsypywa  do odmierzonej ilo ci 6,8 l czystej, ch odnej wody i wymiesza  r cznie lub w
wolnospadowej betoniarce, a  do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Je li potrzeba, w celu uzyskania w ciwej
konsystencji, doda  niewielk  ilo  wody. Miesza  nie d ej ni  5 minut. Gotow  zapraw  nale y zu  w ci gu 15
minut. Po tym czasie materia  mo e mie  wi ksz  g sto  i zawiera  mniejsz  ilo  p cherzyków powietrza. Tynk
renowacyjny specjalistyczny mo na miesza  i podawa  agregatem tynkarskim. Najpierw nale y wype ni  g bokie ubytki,
np. puste spoiny. Po zwi zaniu zaprawy mo na przyst pi  do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk nak ada
warstwami grubo ci 10 mm. Tynk narzuca  r cznie lub maszynowo i ci ga at . Po wst pnym zwi zaniu nale y go
lekko zaciera , ale nie filcowa . Nie nale y tego robi  zbyt d ugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwa , aby na
powierzchni tynku nie pojawia a si  woda, gdy  grozi to powstawaniem powierzchniowych p kni . Na tynku mo na
wykona  warstw  g adzi wyko czeniowej ze szpachlówki do tynków grubo ci do 5 mm. Wtedy jednak wie  warstw
tynku renowacyjnego specjalistycznego, w celu uzyskania dobrej przyczepno ci g adzi, nale y przeci gn  ostr  miot  i
pozostawi  do stwardnienia.

wie y tynk chroni  przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nale y zapewni  mu wilgotne
warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschni ciu tynku mo na go pokrywa  szpachl  renowacyjn  (po min. 5-7
dniach), farb  silikatow  (po min. 3 dniach), farb  silikonow  (po min. 2-3 tygodniach), tynkami mineralnymi (po min. 5-
7 dniach) lub tynkami silikatowymi i silikonowymi (po min. 10 dniach).
5.1.2. Roboty dotycz ce emulsji kontaktowej
Przygotowanie pod a
Istniej ce zabrudzenia, pow oki malarskie i warstwy o niskiej wytrzyma ci nale y usun  mechanicznie. W przypadku
pod y pod posadzki zaleca si  stosowanie rutownic i frezarek. Pod a trzeba odkurzy  i obficie zwil  wod , bez
tworzenia ka .
Wykonanie robót
Kilkakrotnie wstrz sn  zawarto ci  opakowania. W okre lonych proporcjach wymiesza  emulsj  z czyst , ch odn  wod
(patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia  suche sk adniki zapraw lub betonu. Stosowa  cementy portlandzkie bez
dodatków i amane kruszywa o normowanych uziarnieniach.
Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.
W przypadku szybkotwardniej cych materia ów posadzkowych nale y przestrzega  instrukcji ich stosowania. W
przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do czystego piasku powinna
wynosi  1:2. Wodnym roztworem emulsji (1 cz  emulsji zmieszana z 2 cz ciami wody) nale y zarabia  suche
sk adniki zaprawy do uzyskania ciek ej konsystencji. Za pomoc  szczotki lub p dzla równomiernie rozprowadza  warstw
kontaktow  grubo ci ok. 2 mm na wilgotnym pod u. Przed jej przeschni ciem nanie  na ni  warstw  posadzki.
Wykonanie obrzutki pod tynki.
Proporcje sk adników do wykonania obrzutki s  takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod posadzki. Na wilgotne
pod e nale y równomiernie narzuca  obrzutk . Warstw  tynku nak ada  po jej stwardnieniu. W przypadku tynków
renowacyjnych, nale y przestrzega  instrukcji ich stosowania.
5.1.3. Roboty dotycz ce tynku renowacyjnego, podk adowego
Przygotowanie pod a
Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego, podk adowego istniej ce pow oki, uszkodzony tynk jak równie  zmursza e
fragmenty cian nale y sku  do wysoko ci przynajmniej 80 cm ponad stref  zawilgocenia lub zasolenia, ods aniaj c no ne
pod e. Zwietrza e spoiny trzeba usun  na g boko  20 mm, a nast pnie uzupe ni  tynkiem renowacyjnym
specjalistycznym lub zapraw  wapienn . lady wykwitów solnych nale y usun  szczotkami stalowymi. Zwil
powierzchni  muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym pod u wykona  a urow  obrzutk  z tynku renowacyjnego
podk adowego zarobionego do w ciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej (1 cz  emulsji zmiesza
z 3 cz ciami wody). Obrzutka grubo ci ok. 5 mm musi równomiernie pokrywa  50% powierzchni pod a. Tynk
renowacyjny nale y nak ada  po stwardnieniu obrzutki, minimum po 24 godzinach.
Wykonanie robót
Zawarto  opakowania wsypywa  do odmierzonej ilo ci 6,75 l czystej, ch odnej wody i wymiesza  r cznie lub w
wolnospadowej betoniarce, a  do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Je li potrzeba, w celu uzyskania w ciwej
konsystencji, doda  niewielk  ilo  wody. Miesza  nie d ej ni  5 minut. Tynk renowacyjny podk adowy mo na miesza
i podawa  agregatem tynkarskim. Najpierw nale y wype ni  g bokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwi zaniu zaprawy
mo na przyst pi  do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk nak ada  warstwami o grubo ci 10 mm. Tynk
narzuca  r cznie lub maszynowo i ci ga at . Tynk renowacyjny podk adowy stanowi warstw  podk adow , jego wie
powierzchni , w celu uzyskania dobrej przyczepno ci dla tynku renowacyjnego specjalistycznego, nale y przeci gn
ostr  miot  i pozostawi  do stwardnienia. wie y tynk chroni  przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24
godziny nale y zapewni  mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschni ciu tynku (po minimum 48
godzinach) mo na go pokrywa  tynkiem renowacyjnym specjalistycznym. W przypadku zastosowania tynku
renowacyjnego, podk adowego jako tynku do wyrównywania powierzchni mo na pokrywa  go farb  silikatow  (po min.
3 dniach) lub materia ami o wysokiej paroprzepuszczalno ci (po 2-3 tygodniach).
5.1.4. Roboty dotycz ce tynku mineralnego, g adkiego
Przygotowanie pod a
Zabrudzenia i warstwy o s abej wytrzyma ci nale y ca kowicie usun . Dotyczy to te  wszelkich substancji
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antyadhezyjnych oraz pow ok malarskich.
Pod a suche i bardzo nasi kliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca si
zagruntowa  preparatem gruntuj cym bezrozpuszczalnikowym i odczeka  do wyschni cia ok. 4 godziny. Nast pnie
nale y wykona  warstw  zbrojon  przy u yciu zaprawy klej cej przeznaczonej do wykonywania warstwy zbrojonej.
Pod a mo na dodatkowo pomalowa  farb  gruntuj . Uzyska si  wtedy bia e, szorstkie i nienasi kliwe powierzchnie,
co u atwi wykonywanie "przecierek" z tynku.
Wykonanie robót
Do odmierzonej ilo ci czystej, ch odnej wody wsypywa  zawarto  opakowania i miesza  za pomoc  wiertarki z
mieszad em, a  do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka  5 min i jeszcze raz wymiesza . Je li potrzeba -
doda  niewielk  ilo  wody i zamiesza  ponownie.
Na przygotowane pod e tynk nale y nak ada  przy u yciu pacy metalowej. Po st eniu materia u po oko o 90min.
nale y zaciera  materia  pac  z g bki. W zale no ci od grubo ci warstwy oraz warunków atmosferycznych czas ten mo e
ulec skróceniu lub wyd eniu. Maksymalna grubo  warstwy tynku wynosi 5mm. Po ca kowitym wyschni ciu po oko o
24 godzinach, tynk mo na malowa  farbami akrylowymi, farb  silikatow  oraz farb  silikonow .
5.1.5. Roboty dotycz ce dodatku napowietrzaj cego
Przygotowanie pod a
Pod a, które maj  by  pokryte tynkiem renowacyjnym, musz  mie  szorstk  i porowat  struktur . Istniej ce pow oki
malarskie i tynki nale y usun , co najmniej 80 cm poza widoczn  stref  zawilgocenia lub zasolenia. Trzeba tak e sku
zmursza e fragmenty muru, ods aniaj c no ne pod e, a zwietrza e spoiny usun  na g boko  15 mm. lady wykwitów
solnych trzeba usun  szczotkami stalowymi.
Wykonanie robót
Zwil  suche fragmenty muru, a nast pnie wykona  a urow  obrzutk  z zaprawy cementowej 1:2, zarabianej wodnym
roztworem emulsji kontaktowej (1 cz  emulsji zmiesza  z 2 cz ciami wody). Obrzutka grubo ci do 5 mm musi
pokrywa  50% powierzchni pod a. Tynk renowacyjny mo na nak ada  nast pnego dnia.
Kilkakrotnie wstrz sn  zawarto ci  opakowania zawieraj cego dodatek napowietrzaj cy i wymiesza  z wod  w proporcji
1:55. Roztworem tym, w betoniarce wolnospadowej, zarabia  suche sk adniki zaprawy cementowej 1:3, a  do uzyskania
odpowiedniej konsystencji do narzucania kielni . Stosowa  szary lub bia y cement portlandzki bez dodatków, marki 35.
Miesza  nie d ej ni  5-10 minut. Zaleca si , by warstwa tynku wynosi a minimum 2 cm. Tynk narzuca  tradycyjnie,
najlepiej dwiema warstwami. wie  warstw , dla uzyskania lepszej przyczepno ci warstwy nast pnej nale y zatrze  na
ostro. Nie wykonywa  tradycyjnej warstwy g adzi. Wierzchni  warstw  narzutu ci ga at , a po wst pnym zwi zaniu
zatrze  "na ostro", bez skrapiania wod . Przez kilka dni chroni  tynk przed zbyt szybkim przesychaniem. Stwardnia ,
wyschni  wypraw  (po 5-7 dniach) mo na pokrywa  szpachlówk  do tynków, tynkami silikatowymi lub silikonowymi
(po 10 dniach) lub cienkowarstwowymi tynkami mineralnymi (po 28 dniach). Nie nale y jednak wtedy stosowa  farb
gruntuj cych, a jedynie zwil  pod e wod .
5.1.6. Roboty dotycz ce rodka grzybobójczego
Przygotowanie pod a
Najpierw nale y ustali  przyczyn  powstawania ple ni, glonów itp. i usun ród o zawilgocenia. rodek grzybobójczy
mo e by  stosowany na suchych, oczyszczonych pod ach, takich jak: pow oki malarskie, tynki, beton itp. Szczotkami,
bez u ycia wody, oczy ci  pod e z brudu i py u. Istniej ce ple nie, porosty, glony i mchy nale y usun  drucianymi
szczotkami tak dok adnie, jak tylko jest to mo liwe. Preparat nale y nanosi  przed gruntowaniem pod a.
Wykonanie robót
Preparat grzybobójczy dost pny jest w formie koncentratu oraz w wersji rozcie czonej, gotowej do u ycia. Koncentrat
nale y rozcie czy  wod  (1:1 lub 1:4 z wod ) w zale no ci od stopnia ska enia pod a i uzyskanym roztworem malowa
zaatakowane miejsca za pomoc  p dzla. Opakowanie rodka grzybobójczego w formie gotowej do u ycia posiada
spryskiwacz umo liwiaj cy atwe nak adanie preparatu. rodkiem grzybobójczym nale y spryska  zaatakowane miejsca.
Po naniesieniu preparatu trzeba odczeka  od 8 do 10 godzin, a nast pnie mo na przyst pi  do gruntowania, tynkowania
itp. Narz dzia po pracy nale y umy  wod .
5.1.7. Roboty dotycz ce zaprawy do wykonywania wypraw ci gnionych
Przygotowanie pod a
Powierzchnia pod a musi by  szorstka i porowata, zapewniaj ca dobr  przyczepno . Istniej ce pow oki, uszkodzony
tynk jak równie  zmursza e fragmenty cian nale y sku , ods aniaj c no ne pod e. lady wykwitów solnych nale y
usun  szczotkami stalowymi. Zwil  powierzchni  muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym pod u wykona

urow  obrzutk  z tynku renowacyjnego, podk adowego zarobionego do w ciwej konsystencji wodnym roztworem
emulsji kontaktowej (1 cz  emulsji zmiesza  z 3 cz ciami wody). Obrzutka grubo ci do 5 mm musi równomiernie
pokrywa  50% powierzchni pod a. Zapraw  nale y nak ada  po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.
Wykonanie robót
Zawarto  opakowania wsypywa  do odmierzonej ilo ci 6,8 l czystej, ch odnej wody i wymiesza  r cznie za pomoc
wolnoobrotowej wiertarki, a  do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Je li potrzeba, w celu uzyskania w ciwej
konsystencji, doda  niewielk  ilo  wody. Miesza  nie d ej ni  5 minut. Gotow  zapraw  nale y zu  w ci gu 20
minut. Po tym czasie materia  mo e mie  wi ksz  g sto  i zawiera  mniejsz  ilo  p cherzyków powietrza.
Najpierw nale y wype ni  g bokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwi zaniu zaprawy mo na przyst pi  do wykonywania
zasadniczej warstwy renowacyjnej profilu. Tynk nak ada  w jednej czynno ci roboczej lub warstwami grubo ci 20 mm.
Zapraw  narzuca  r cznie i ci ga  odpowiednio wyprofilowany szablonem odpowiadaj cym kszta tem
naprawianemu/tworzonemu elementowi. Po wst pnym zwi zaniu nale y go lekko zaciera , ale nie filcowa . Nie nale y
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tego robi  zbyt d ugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwa , aby na powierzchni tynku nie pojawia a si  woda,
gdy  grozi to powstawaniem powierzchniowych p kni . Na zaprawie mo na wykona  warstw  g adzi wyko czeniowej
ze szpachlówki renowacyjnej grubo ci do 5 mm. Wtedy jednak wie  warstw , w celu uzyskania dobrej przyczepno ci

adzi, nale y przeci gn  ostr  miot  i pozostawi  do stwardnienia. wie  zapraw  chroni  przed zbyt szybkim
przesychaniem i przez minimum 24 godziny nale y zapewni  mu wilgotne warunki dojrzewania.
5.1.8. Roboty dotycz ce silikonowego impregnatu fasadowego
Przygotowanie pod a
Po czyszczeniu elewacji wod  lub po d szym okresie opadów nale y przed przyst pieniem do impregnacji odczeka
kilka dni, stosownie do warunków atmosferycznych i nasi kliwo ci pod a. Naprawi  istniej ce p kni cia, uszkodzenia
spoin, ubytki itp. Okna, drzwi i inne nieprzeznaczone do impregnowania powierzchnie nale y os oni  lub natychmiast po
impregnacji umy  wod .
Wykonanie robót
Kilkakrotnie wstrz sn  zawarto ci  opakowania. Impregnat nanosi  na pod e mi kkim p dzlem lub szczotk  (na
wi kszych powierzchniach zaleca si  natryskiwanie), a  do nasycenia pod a w taki sposób, aby impregnat tworzy
zacieki d ugo ci ok. 50 cm. Unika  powstawania mg y natryskowej. Os ania  krzewy, ro liny itp. Aby uzyska
odpowiedni  g boko  penetracji, preparat nak ada  przynajmniej dwa razy. Nast pn  warstw  nanosi  przed
wyschni ciem poprzedniej. Narz dzia i wie e zachlapania my  wod .
5.2. Post powanie  z detalem ci gnionym, architektonicznym wykonanym z narzutu wg „Programu prac
konserwatorskich” opracowanym przez mgr. Dorot  Wandrychowsk :
- Dokona  ogl dzin detalu. W przypadku stwierdzenia wyst powania cementowych wypraw – wykona  skucie
zachowuj c profile i ich artykulacj . Usun  partie odspojone, sp kane, a tak e wszelkie wtórne rozwarstwione naprawy.
Ca  umy  przy pomocy myjni pod ci nieniem. Stosowa  dysze szpachelkow
-Wykona  odtworzenie, uzupe nienie i reprofilowanie detalu architektonicznego, przywróci  odpowiednie grubo ci detalu
i jego plastyczno , ze szczególna staranno ci  wykona  odtworzenie boni w przyziemiu elewacji frontowej
- wykona  dezynfekcj  i odgrzybienie partii obmywanych wod  z uszkodzonych rur spustowych i oblachowa
- Ca  zagruntowa  przed malowaniem
- Wykona  malowanie  zgodnie z projektem wed ug zatwierdzonej kolorystyki
- Napis na elewacji od strony pl. Solnego, nale y w miar  mo liwo ci odczyta  i zrekonstruowa
5.3. Wszystkie odkryte elementy kamienne nale y ods oni  i post pi  z nimi wg „Programu prac konserwatorskich”

opracowanym przez mgr. Dorot  Wandrychowsk :
Wykonanie oczyszczenia elementów kamiennych:
Wykonanie oczyszczenia powierzchni przy zastosowaniu preparatów do czyszczenia kamienia  po uprzednim wykonaniu
prób skuteczno ci zabiegu, aby nie naruszy  i nie uszkodzi  oryginalnej powierzchni:
Preparaty nale y stosowa  zgodnie z zaleceniami producenta.
Do mycia nale y u ywa  gor cej pary wodnej, która jest bardzo skuteczna przy spulchnianiu nawarstwie , nie stosowa
technik ciernych, piaskowania ani mycia zimn  wod .
 Zabieg oczyszczania chemicznego mo e nie by  ca kowicie skuteczny, ze wzgl du na obecno  zapraw uzupe niaj cych,
dlatego te  przewidziane jest mechaniczne doczyszczanie. Doczyszczanie powinno by  prowadzone r cznie przy
zastosowaniu mi kkich kamieni ciernych, mi kkiego piaskowca lub poprzez delikatne odkucie. W adnym wypadku nie
dopuszcza si  piaskowania obiektu.
Niedoczyszczone struktury nale y pozostawi  i ewentualnie lekko laserunkowo scali  kolorystycznie
Usun  wtórne uzupe nienia, które nie spe niaj  wymogów fizykomechanicznych i estetycznych – s  zbyt mocne, lub zbyt

abe, odspajaj  si , ponadto odró niaj  si  granulacj , faktur  od orygina u Poprzez delikatne odkucie nale y usun
niew ciwie wykonane uzupe nienia,
Uzupe nienia
uzupe nienia nale y wykonywa  w miejscu g bokich ubytków, nie nale y uzupe nia  ubytków, p ytkich,
powierzchniowych wy uszcze  wynikaj cych z powierzchniowej erozji kamienia. Nie nale y d  do uzyskania efektu
ca kowitych g adkich powierzchni na obiekcie. Si  rzeczy uleg  on bowiem erozji, wy uszczeniom, wyobleniu, w
zwi zku z powy szym powierzchnie, linie mog  by  nierówne, lekko wyp ukane, z wg bieniami.
Uzupe ni  ubytki w kamieniu przy pomocy indywidualnie dobranego w asno ciami fizykomechanicznymi uzupe nienia na
bazie zapraw konfekcjonowanych; Uzupe nienie sezonowa  w atmosferze podwy szonej wilgotno ci w celu zapewnienia
optymalnych warunków do wi zania zaprawy.
Prace wyko czeniowe
Wykona  patynowanie kitów oraz silnych nieusuni tych zaplamie  obecnych wg bi struktury kamienia w celu scalenia
kolorystycznego z orygina em przy pomocy indywidualnie przygotowanych transparentnych farb na bazie dyspersji
akrylowej lub szk a wodnego. Scalenie kolorystyczne jest zabiegiem estetyzuj cym, niweluj cym drastyczne kontrasty
elementów dobrze i gorzej oczyszczonych oraz uzupe nie
Wszystkie elementy kamienne na elewacjach nale y ods oni  i przeprowadzi  prace naprawcze oraz impregnacyjne.
5.4. Wszystkie odkryte pod tynkiem sp kania muru wype ni  modyfikowan  zapraw  cementow  o uziarnieniu
dobranym w zale no ci od szeroko ci szczeliny.
5.5. Wszystkie odkryte pod tynkiem sp kania muru o rozwarciu wi kszym od 0,5cm zabezpieczy  wykonuj c
zbrojenie pr tami fi8 zagi tymi na ko cach i zakotwionymi w cianie w odleg ci po 70cm z ka dej strony p kni cia.
Zagi te ko cówki pr tów o d ugo ci 30cm zakotwi  w cianie na ywic  2-sk adnikow  epoksydowo-akrylow . Klamry z
pr tów mocowa  w bruzdach g . 2 cm, na d ugo ci p kni cia (prostopadle do p kni cia) co max. 0,3m. Pr ty ebrowane
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ze stali o podwy szonej ci gliwo ci klasy C gatunek B500SP Wszystkie sp kania na cianach zabezpieczy  siatk
tynkarsk  ocynkowan , mocowan  do muru. (zgrzewana, grub. 1 mm, oczko 20x20 mm).
5.6. Technologia robót
5.2.1. Tynki renowacyjne (dla wysokiego stopnia zasolenia)
- Skucie starych tynków do wysoko ci co najmniej 80 cm powy ej ladów zawilgocenia
- Oczyszczenie powierzchni cian przy u yciu szczotek stalowych
- Odka enie cian za pomoc  preparatu biobójczego
- Oczyszczenie spoin mi dzy ceg ami na g boko  2 cm
- Uzupe nienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podk adowym
- Wykonanie obrzutki z tynku renowacyjnego podk adowego modyfikowanego emulsja kontaktow , pokrywaj cej 50%
powierzchni ciany, o grubo ci 5 mm
- Na enie tynku renowacyjnego podk adowego, gr. 1 cm
- Na enie tynku renowacyjnego specjalistycznego, gr. min. 3,0 cm
- Wyrównanie powierzchni tynku renowacyjnego szpachlówk  renowacyjn , gr. ok. 0,2 – 0,3 cm
- Pomalowanie powierzchni farb  silikatow /silikonow  w wybranym kolorze
- Zhydrofobizowanie coko u lub/i elementów wystroju architektonicznego na elewacji
5.2.2. Tynki renowacyjne (dla niskiego stopnia zasolenia przy u yciu tynku renowacyjnego)
- Skucie starych tynków do wysoko ci co najmniej 80 cm powy ej ladów zawilgocenia
- Oczyszczenie powierzchni cian przy u yciu szczotek stalowych
- Odka enie cian za pomoc  preparatu biobójczego
- Oczyszczenie spoin mi dzy ceg ami na g boko  2 cm
- Uzupe nienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podk adowym
- Wykonanie obrzutki z tynku renowacyjnego podk adowego modyfikowanego emulsja kontaktow , pokrywaj cej 50%
powierzchni ciany, o grubo ci 5 mm
- Odtworzenie skutego tynku przy u yciu tynku renowacyjnego specjalistycznego, o grubo ci min 2,0 cm
- Wyrównanie powierzchni tynku renowacyjnego szpachlówk  renowacyjn , gr. ok. 0,5 cm
- Pomalowanie powierzchni farb  silikatow /silikonow  w wybranym kolorze
- Zhydrofobizowanie coko u lub/i elementów wystroju architektonicznego na elewacji
6. Kontrola jako ci robót
6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem tynku renowacyjnego, specjalistycznego obejmuje:
1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej
6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji kontaktowej obejmuje:
1. Zu ycie materia u
6.1.3. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem tynku renowacyjnego, podk adowego obejmuje:
1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej
6.1.4. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem tynku mineralnego, g adkiego obejmuje:
1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz wytycznymi
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów ocieple
opracowanymi przez SSO
7. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej
6.1.5. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem dodatku napowietrzaj cego obejmuje:
1. Zu ycie materia u
6.1.6. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem rodka grzybobójczego obejmuje:
1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
6.1.7 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem zaprawy do wykonywania wypraw ci gnionych obejmuje:
1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Ocena wizualna stanu nawierzchni
3. Przygotowanie szablonu zgodnie z projektem i specyfikacj  techniczn
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4. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej
5. Grubo  pow oki/warstwy
6. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6.1.8. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem silikonowego impregnatu fasadowego obejmuje:
1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Wyst pienie charakterystycznych sp ywów w trakcie natrysku
7. Obmiar robót
Obmiar robót powinien okre la  faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow , w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, e warunki umowy stanowi
inaczej.
Wyniki obmiaru b  wpisywane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie prowadzany z cz sto ci  wymagan  do celu

atno ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym w umowie. Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w
KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi by  zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te wymagaj  bada  legalizacyjnych, to
Wykonawca musi posiada  wa ne wiadectwa w tym zakresie.
8. Odbiór robót
Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny by  okre lone w umowie, z uwzgl dnieniem wymaga  prawa
budowlanego.
9. Podstawa p atno ci
Zasady i warunki dokonywania p atno ci winny by  okre lone w umowie.
10. Przepisy zwi zane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyp ywu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomoc  kubków
wyp ywowych z dnem sto kowym i p askim
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie g sto ci nasypowej
ZUAT-15/VIII.19/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania tynków renowacyjnych
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2008
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2008
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6894/2008
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6986/2008
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7099/2008
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2008
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotycz ce zapraw do murów. Cz  2: Zaprawa murarska
ZUAT-15/V.03/2003 Zestaw wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem styropianu jako materia u
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3765/2005
PN EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie ch onno ci wody
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo owe. Metody bada
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada .
Pomiar przyczepno ci przez odrywanie
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-2871/2004
PN-85/B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawieraj ce cement przeznaczone do wykonywania pow ok hydroizolacyjnych
ZUAT-15/VI.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przez korozj . Cz  V
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009
PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy pow okowe stosowane na zewn trz na mury i
beton. Cz  7: Oznaczanie w ciwo ci pokrywania rys
PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Odporno  na
siln  agresj  chemiczn
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ZUAT-15/IV.02/2005 Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
PN-EN 1504-7 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie
jako ci  i ocena zgodno ci. Cz  7: Ochrona zbrojenia przed korozj
PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie
jako ci  i ocena zgodno ci. Cz  3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
PN-EN 13813:2003 Podk ady pod ogowe oraz materia y do ich wykonania - Materia y - W ciwo ci i wymagania
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7434/2007
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotycz ce zapraw do murów. Cz  1: Zaprawa tynkarska
ZUAT-15/VIII.19/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania tynków renowacyjnych
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.12. ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-9)

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie: Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów

wewn trznych budynku i przebudowa pomieszczenia w
poziomie piwnicy

Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski
50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2014r
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1. CZ  OGÓLNA
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych na
przedmiotowym zadaniu..
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej   specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmuj   wszystkie   czynno ci   maj ce   na   celu wykonanie
przedmiotu specyfikacji.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
robót ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem.
W zakres tych robót wchodz :

wykopy,
warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
podk ad wirowo-piaskowy
zasypki,
transport gruntu.

1.4 Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w
ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00

(Wymagania ogólne) pkt. 2.
Do wykonania podsypek pod posadzki i kostk  brukow  nale y stosowa  pospó ki wirowo-piaskowe. Wymagania dotycz ce
pospó ek:
- uziarnienie do 50 mm,
- czna zawarto  frakcji kamiennej i wirowej do 50%,
- zawarto  frakcji py owej do 2%,
- zawarto  cz stek organicznych do 2%.
Do wykonania podk adu nale y stosowa  piasek zwyk y.
Do zasypywania wykopów mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez
zanieczyszcze  takich jak ziemia ro linna. odpadki materia ów budowlanych itp.

3. Sprz t.
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie

ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obs uguj ce sprz t winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.
4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy

unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robót.
5.1 Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.
5.1.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z proj ektowymi

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w
nawi zaniu do bada  geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) Je eli   w   dokumentacji   technicznej    nie   okre lono   inaczej    dopuszcza   si    stosowanie

nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1

w gruntach ma ospoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3-krotnej g boko ci

wykopu powierzchnia powinna by  wolna od nasypów i materia ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce
odp yw wód opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by  usuwane z
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zachowaniem bezpiecznych nachyle
- stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm.

5.1.5. Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów
(1) Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by

usuni ta bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu a zw aszcza poni ej poziomu

projektowanego posadowienia nale y porozumie  si  z Inspektorem nadzoru celem podj cia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podk adu pod fundamenty:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie.
(2) Przed   rozpocz ciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   by    oczyszczone   z   odpadków materia ów

budowlanych.
(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 25

cm.
(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu

obiektu.
(5) Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wed ug próby

normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podk adu pod posadzki:
(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpocz ciem uk adania pod e powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych.
(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw .
(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni

rzutu obiektu.
(5) Wska nik  zag szczenia podk adu  nie  powinien  by   mniejszy  od  Js=0,98  wed ug  próby normalnej

Proctora.
5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpocz cie zasypek

Wykonawca mo e przyst pi  do  zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co
powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim robót.
(2) Przed  rozpocz ciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  by   oczyszczone   z   odpadków materia ów

budowlanych i mieci.
(3) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 0,25 m -

przy stosowaniu ubijaków r cznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami) lub ci kimi tarczami. 0,40 m - przy
zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi

(4) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni  Js = 0,95 wg próby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by  wykonane w sposób nie powoduj cy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.   Kontrola jako ci robót.
6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.
Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : zgodno
wykonania robót z dokumentacj  prawid owo  wytyczenie robót w terenie przygotowanie terenu rodzaj i
stan gruntu w pod u wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
Wykonanie podk adów i nasypów

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie pod a
materia  u yty na podk ad
grubo  i równomierno  warstw podk adu
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sposób i jako  zag szczenia.
Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
materia y do zasypki
grubo  i równomierno  warstw zasypki, sposób i jako  zag szczenia.

7.   Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.
8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów
(certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7 ST B 00.00.00):

8.4 Odbiór.
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.
9. Podstawa p atno ci.
9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.
9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.
9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.
10. Przepisy zwi zane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
10.3 Normy:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Pod a kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999    Grodzice walcowane na gor co ze
stali niestopowych. Tolerancje kszta tów i wymiarów
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.13. ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45320000-6)

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie: Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów

wewn trznych budynku i przebudowa pomieszczenia w
poziomie piwnicy

Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski
50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2014r
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1. Cz  ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót izolacyjnych na
przedmiotowym zadaniu.
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
1.4 Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.
2. Materia y.
2.1. Materia y – wymagania podstawowe
2.1.1.  Folia izolacyjna w p ynie
to jednosk adnikowa, uszczelniaj ca, gotowa do u ycia masa, zawieraj ca dyspersje ywic syntetycznych,
przeznaczona do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia pod y przed mocowaniem p ytek ceramicznych w
pomieszczeniach nara onych na okresowe zawilgocenie. Dodatkowe w ciwo ci: kryj ca rysy w pod u, do wn trz,
umo liwia szybki post p prac, nie zawiera rozpuszczalników.
DANE TECHNICZNE
Baza:  modyfikowana dyspersja ywicy syntetycznej
Konsystencja:    pasta
Temperatura stosowania:   od +5 do +25°C
Czas schni cia pierwszej warstwy:  1,5 godz.
Czas schni cia drugiej warstwy:  2 godz.
Mocowanie p ytek:  po ok. 4 godz. od na enia drugiej warstwy
Przepuszczalno  wody pod
ci nieniem 0,15 MPa po 7 dniach:  brak przecieków
Przyczepno  do pod a betonowego: 1,0 MPa
Orientacyjne zu ycie (dwie warstwy): oko o 1,1 kg/m²
Nale y wykluczy  mo liwo  wyst pienia naporu wilgoci od strony pod a i stosowanie pow oki w miejscach
nara onych na oddzia ywanie chemikaliów.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Folia izolacyjna w p ynie powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

Masa

1.  Wygl d masa o barwie jasnoszarej, bez zanieczyszcze
mechanicznych

2. Czas wyp ywu mierzony kubkiem wyp ywowym o
rednicy 10 mm, s 10÷30

3. Zawarto  wody, % 20

4. Sp ywno  z powierzchni pionowej bezpo rednio po
na eniu brak sp ywania

5. Czas wysychania, min 40
Pow oka

6.  Wygl d pow oka o barwie jasnoszarej, bez kraterków i
cherzy, dobrze przylegaj ca do pod a

7.

Przyczepno  do zagruntowanego pod a, MPa:
- betonowego

-z tynku cementowo wapiennego

4,0

2,5

8. Przyczepno  mi dzywarstwowa, MPa 1,5
9. Wodoszczelno , brak przecieku przy ci nieniu, MPa 0,15
10. Wodoch onno , % 12

11.
Odporno  na dzia anie wody o podwy szonej
temperaturze (+60°C), okre lona miar  przyczepno ci
pow oki do pod a, MPa

1,0

12. Przepuszczalno  pary wodnej, wspó czynnik oporu
dyfuzyjnego 4,0·10³
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13. Gi tko  w temperaturze -5°C przy przeginaniu na
pó obwodzie wa ka o rednicy 30 mm brak p kni  i rys

14. Maksymalne napr enie rozci gaj ce, MPa 4,0

15. Wyd enie wzgl dne przy maksymalnym
napr eniu, % 15

16.  Odporno  na powstawanie rys w pod u brak p kni cia przy rysie o szeroko ci co
najmniej 0,5 mm

2.1.2. Emulsja bitumiczna
to asfaltowa emulsja anionowa AL przeznaczona do gruntowania i uszczelniania pod y mineralnych przed
nak adaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych, stosowana jako domieszka do zapraw cementowych.
Dodatkowe w ciwo ci: uszczelniaj ca pory, nie zawiera rozpuszczalników, zwi ksza przyczepno .
DANE TECHICZNE:
Baza:   nie zawieraj ca smo y emulsja bitumiczna
Czas schni cia:  ok. 24 godz.
Odporno  na deszcz:  po ok. 6 godz.
Temperatura transportu i
magazynowania: powy ej +5°C
Liczba warstw sk adowania: 2
Liczba warstw adowania: 2
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Parametry do nak adania natryskowego:
- ci nienie 180-230 bar
- nr dyszy: 461
Orientacyjne zu ycie:
zastosowanie roztwór emulsji w wodzie emulsja : woda ilo  emulsji
gruntowanie bardzo
nasi kliwych pod y

50% 1 : 1 0,125 kg/m²

gruntowanie nie
nasi kliwych pod y

20% 1 : 4 0,05 kg/m²

gruntowanie pod papy
bitumiczne

80% 4 : 1 0,2 kg/m²

W czasie pracy stosowa  ubrania, r kawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których stosowano materia , wietrzy
do zaniku zapachu przed oddaniem ich do u ytku. W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn
porady lekarza.

Materia  nie mo e bezpo rednio kontaktowa  si  z wod  do picia i ywno ci . Nie stosowa  do uszczelniania
zbiorników.

Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1. Wygl d zewn trzny jednorodna ciecz, bez zanieczyszcze
mechanicznych i grudek asfaltu

2. Zdolno  rozcie czania emulsji wod , % 300

3. Zawarto  niezemulgowanego asfaltu - pozosta  na
sicie, %, (m/m) 1,2

4. Czas tworzenia pow oki, h nie pó niej ni  6
5. Zawarto  wody, % 50

2.1.3. Jednosk adnikowa masa bitumiczna
to grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniaj ca z wype niaczem polistyrenowym przeznaczona do
izolowania pod y mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywieraj cej i wywieraj cej ci nienie
hydrostatyczne. Dodatkowe w ciwo ci: elastyczna i kryj ca rysy w pod u, mo liwo  nak adanie natryskowego.
DANE TECHICZNE:
Baza:   bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporno  na deszcz: po ok. 6 godz.
Mo liwo  obci ania: po ok. 3 do 7 dniach od po enia
Temperatura mi knienia: 80°C
Nasi kliwo  pow oki: 7%
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Odporno  na powstawanie rys: 2 mm
Odczyn pH: 7÷11
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Orientacyjne zu ycie:
Zastosowanie Grubo wie ej warstwy Ilo masy bitum.
uszczelnianie przeciw wilgoci
gruntowej

2,5 mm 2,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie
bez ci nienia

3,5 mm 3,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie o
upie do 2,5 m

4,5 mm 4,5 l/m²

klejenie p yt styropianowych - 1,0 l/m²

W czasie pracy chroni  oczy i naskórek u ywaj c odzie y, r kawic i okularów ochronnych. Zanieczyszczon  odzie
niezw ocznie wymieni  na czyst . Zabrudzony naskórek niezw ocznie umy  ciep  wod  z myd em (nie stosowa
rozpuszczalników). W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Chroni  przed
dzie mi.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.
Wygl d zewn trzny masa z widocznym wype niaczem w postaci

drobnych kuleczek, bez zanieczyszcze
mechanicznych

2. Czas wysychania, h 5
3. Zawarto  substancji mineralnych, % 20
4. Zawarto  wody, % 50
5. Zdolno  rozcie czania wod , % 200
6. Odczyn pH 7÷11

7. Gi tko  pow oki przy przeginaniu na walcu o
rednicy 30 mm w temp. -5°C brak p kni  i rys

8.  Wygl d zewn trzny pow oki

pow oka bez p cherzy i kraterów, dobrze
przylegaj ca do pod a: mog  wyst pi
widoczne wypuk ci (granulat polistyrenowy) o
rednicy do 2 mm, pokryte mas

9. Sp ywno  pow oki w temperaturze 80°C w czasie
6godz. brak sp ywania

10. Przesi kliwo  pow oki przy dzia aniu s upa wody o
wysoko ci 1000 mm w ci gu 48 godz. brak przesi kni cia

11. Odporno  na dzia anie wody pod e i wype niacz powinny by  pokryte mas
12. Nasi kliwo  pow oki, % 7
13. Temperatura mi knienia sk adników sta ych, °C 80

14. Odporno  na powstawanie rys pod a
zagruntowanego mas  bitumiczn klasa A1

15.

Odporno  pow oki (z warstw  gruntuj ) na
dzia anie wodnego roztworu zawieraj cego jony
siarczanowe o st eniu 6000 mg/l, okre lona:
- zmian  wygl du

- wyst powanie p cherzy
- wyst powaniem sp ka
- wyst powaniem z uszcze
- przenikaniem rodowiska agresywnego przez
pow ok
- zmian  przyczepno ci

brak dostrzegalnych uszkodze  i zmian wygl du
brak p cherzy
brak dostrzegalnych p kni
brak dostrzegalnych z uszcze
brak przenikania

brak zmiany przyczepno ci

2.1.4. Emulsja kontaktowa
to produkt przeznaczony jako dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i
obrzutek pod tynki. Dodatkowe w ciwo ci: zwi ksza przyczepno , poprawia urabialno , zapobiega zbyt szybkiemu
przesychaniu, odporna na alkalia.
DANE TECHNICZNE:
Baza:  wodna dyspersja polimerów
Temperatura stosowania:  od +5 do +25° C
Czas zu ycia  ok. 90 min.



99

Umowna zawarto  substancji suchej(*): 38 %
Warto  PH(*):  8,6
Maksymalna zawarto  chlorków(*): 0,03 %
Maksymalna zawarto  alkaliów(*):  0,2 %
Oddzia ywanie korozyjne(*):  brak
Wytrzyma  na ciskanie(*):  80,7 % zaprawy kontrolnej
Przyczepno  do pod a betonowego(*):
- w warunkach normalnych:  1,7 MPa
- po starzeniu termicznym:  2 MPa
Przyczepno  do pod a z ceg y ceramicznej(*):
- w warunkach normalnych:  0,8 MPa
- po starzeniu termicznym:  1,2 MPa
* Wg PN-EN 934-3:2004
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja kontaktowa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.

Poz. ciwo ci Wymagania

1.  Wygl d zewn trzny ciecz o barwie bia ej i konsystencji g stej
mietany

2. Lepko  mierzona czasem wyp ywu z kubka o
rednicy 4 mm, s 83±2

2.1.5.  Ta ma uszczelniaj ca
to wodoszczelna ta ma do dylatacji i odkszta calnych spoin w ok adzinach z p ytek ceramicznych. Dodatkowe

ciwo ci ta my: elastyczna, wytrzyma a na rozci ganie, zapewniaj ca trwa e po czenia, nieulegaj ca procesom
starzenia, odporna na ozon i UV.
DANE TECHNICZNE:
Baza: tkanina poliestrowa powleczona kauczukiem
Maksymalna si a rozci gaj ca dla paska szeroko ci 15 mm
- wzd    >90 N
- w poprzek >35 N
Maksymalne wyd enie
- wzd    >20 %
- w poprzek  >90 %
Szeroko  ta my: 120 mm
Szeroko  powleczenia kauczukiem:  70 mm
Odporno  na wod  pod ci nieniem 1,5 bar: odporna
Odporno  na temperatur : od -30 do +90°C
Odporno  na ozon: odporna
Odporno  na UV: odporna
Odporno  chemiczna - ci nienie niszcz ce po 7 dniach sk adowania w nast puj cych substancjach:
- kwas solny 3 %: 3,30 bar - lekkie za cenie
- kwas siarkowy 35 %: 3,30 bar
- kwas cytrynowy 100g/l: 3,30 bar
- kwas mlekowy 5 %: 3,30 bar - lekkie za cenie
- ug potasowy 20 %: 3,20 bar
- podchloryn sodu 0,3 g/l: 3,20 bar - zmiana koloru
- woda morska (zawarto  soli morskiej 20 g/l): 3,30 barWyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk
aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Ta ma uszczelniaj ca powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania
1. Grubo , mm 0,6±0,1
2. Szeroko , mm 70±2

3. Maksymalne napr enie przy rozci ganiu (wzd ),
MPa 8

4. Wyd enie przy maksymalnej sile, % 30
5. Przesi kliwo , brak przecieku przy ci nieniu, MPa 0,5

2.1.6. P yn do iniekcji
to preparat do blokowania kapilarnego podci gania wody oraz do uszczelnie  powierzchniowych. Dodatkowe

ciwo ci preparatu: g boko penetruj cy, hydrofobowy, zamykaj cy kapilary, reaktywny, wzmacniaj cy pod e.
DANE TECHICZNE:
Baza: roztwór krzemianów z dodatkami hydrofobowymi
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Orientacyjne zu ycie:
- wykonywanie iniekcji od 10 do 15 kg/m² przekroju muru
- uszczelnianie powierzchniowe:
 - pod y ma o nasi kliwych: ok. 0,15 kg/m²
 - pod y nasi kliwych: ok. 0,4 kg/m²

ynu nie wolno wylewa  na ziemi , ani do kanalizacji. Jest on wysoce alkaliczny, dlatego nale y chroni  naskórek i
oczy. W czasie pracy stosowa  r kawice i okulary ochronne. Zmoczon  p ynem odzie  natychmiast zdj .
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
2.1.7. Zaprawa uszczelniaj ca
to jednosk adnikowa zaprawa, dostarczana w postaci suchej mieszanki, wywarzana na bazie cementu z udzia em
wype niaczy mineralnych oraz ywicznych rodków modyfikuj cych przeznaczona do wykonywania sztywnych
pow ok hydroizolacyjnych na pod ach z betonu, ceg y i zaprawy cementowej. Dodatkowe w ciwo ci:
wodoszczelna, paroprzepuszczalna, mrozoodporna, do nak adania p dzlem, pac  lub natryskiem.
DANE TECHNICZNE:
Baza: mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zu ycia: do 2 godz.
Ruch pieszy: po 2 dniach
Przyczepno : >0,7 MPa
Orientacyjne zu ycie:
zapobieganie: wymagana grubo  pow oki ilo  zaprawy, kg/m²
- zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0
- przes czaniu wody 2,5 mm ok. 4,0
- wodzie o s upie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0
maksymalna grubo 5,0 mm ok. 8,0
Materia u nie nale y miesza  z innymi spoiwami i wype niaczami.
Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wod  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  naskórek i oczy.
W przypadku kontaktu materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Zawarto  chromu VI -
poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

Zaprawa

1.

Wygl d
- suchej mieszanki

- zaprawy

proszek bez zanieczyszcze  mechanicznych
masa o konsystencji g stop ynnej

2. Konsystencja robocza okre lona metod  sto ka
opadowego, cm 6÷11

3.  Czas wst pnego twardnienia
cienk , p ytk  rys  uzyskuje si  bezpo rednio po
na eniu zaprawy (0min), próbka uzyskuje
jednolity odcie  po 60±5 min

4. Sp ywno  z powierzchni pionowej bezpo rednio po
na eniu brak sp ywania

Pow oka

5.  Wygl d pow oka bez p cherzy, dobrze przylegaj ca do
pod a

6.
Przyczepno  do pod a, MPa
- betonowego
- z ceg y

1,0
0,8

7. Przyczepno  mi dzywarstwowa, MPa 1,0
8. Wodoszczelno , brak przecieku przy ci nieniu, MPa 0,5

9. Odporno  na dzia anie wody o temperaturze 60° C
okre lona przyczepno ci  pow oki do pod a, MPa 1,8

10.

Mrozoodporno  po 50 cyklach zamra ania i
odmra ania, okre lona
- zmian  wygl du zewn trznego pow oki

- wodoszczelno ci , brak przecieku przy ci nieniu,
MPa

- przyczepno ci  do pod a, MPa

brak uszkodze  powierzchni, mo liwe minimalne
zmatowienie pow oki

0,5

0,7
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11.

Odporno  na przebicie statyczne okre lona
wodoszczelno ci  po oki, MPa, po dzia aniu kolejno
poni szych obci
- 5 kg
- 10 kg
- 15 kg
- 20 kg

brak przecieku przy ci nieniu

0,5
0,5
0,5
0,5

2. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jako ci lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonym w
dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umow .
Sprz t  b cy  w asno ci  Wykonawcy  lub  wynaj ty  do  wykonania  robót  ma  by  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i
gotowo ci do pracy. Musi on spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca ma obowi zek dostarczy  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca ma obowi zek powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska  jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by
pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. Transport
Wykonawca jest obowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu musi zapewnia
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musz  spe nia  wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i
przepisami wykonawczymi do niego. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie
mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowi zek na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Aplikowanie materia ów chemii budowlanej
5.1.1. Roboty dotycz ce folii izolacyjnej w p ynie
Przygotowanie pod a
Istniej ce zabrudzenia, pow oki malarskie i warstwy o niskiej wytrzyma ci trzeba usun . Powierzchnie pod y
musz  by  równe, bez g bokich p kni .
Pow ok  mo na stosowa  na pod ach betonowych, tynkach i jastrychach cementowych, tynkach cementowo-
wapiennych, murach wykonanych na pe  spoin , na p ytach w óknowo-cementowych. Pow oka nadaje si  równie  do
zabezpieczania pod y wra liwych na zawilgocenie: anhydrytowych (przeszlifowanych mechanicznie i odkurzonych,
o wilgotno ci 0,5%), gazobetonowych, pod ogowych zapraw wyrównuj cych, p yt gipsowo-kartonowych i gipsowo-

óknowych (mocowanych zgodnie z zaleceniami producentów p yt), pod y i tynków gipsowych (grubo ci>10 mm,
o wilgotno ci 1%). G adkie powierzchnie tynków i warstw wyrównuj cych wymagaj  uszorstnienia.
Pod a pyl ce i osypliwe nale y oczy ci  szczotk  i zagruntowa  g boko penetruj cym gruntem, podobnie jak
wszystkie pod a nasi kliwe. Po zagruntowaniu odczeka , co najmniej 4 godziny.
Wykonanie robót
Nierozcie czon  pow ok  nale y nak ada  za pomoc  p dzla lub wa ka. Aby otrzyma  wodoszczelne zabezpieczenie
pod a, konieczne jest na enie przynajmniej dwóch warstw o cznej grubo ci oko o 1,0 mm. Pierwsz  warstw
nale y zawsze nak ada  za pomoc  p dzla. Nak adanie drugiej warstwy mo na wykona  po ok. 1,5 godzinie. Warstwy
nale y nanosi  krzy owo. Ka  kolejn  warstw  nak ada  po wyschni ciu warstwy poprzedniej. W naro ach izolacj
nale y wzmocni  naro nikami uszczelniaj cymi, w miejscach przej  rur instalacyjnych ko nierzem uszczelniaj cym,
natomiast na kraw dziach i w miejscach dylatacji ta  uszczelniaj . Elementy uszczelniaj ce nale y wkleja  w
wie , pierwsz  warstw  izolacji i przykry  drug  warstw .

Po ok. 12 godzinach od naniesienia drugiej warstwy izolacji, mo na przyst pi  do mocowania p ytek ceramicznych.
5.1.2. Roboty dotycz ce emulsji bitumicznej
Przygotowanie pod a
Emulsj  bitumiczn  mo na nak ada  tylko na wyrównane, zwarte, no ne, czyste, suche lub lekko wilgotne pod a
mineralne. Kraw dzie trzeba "sfazowa ", a wkl e naro a wyokr gli  zapraw  cementow  nadaj c im promie
minimum 4 cm. Naprawi  wszelkie uszkodzenia pod a i wype ni  spoiny w murach. Mury o nieregularnej
powierzchni i z licznymi ubytkami nale y pokry  tynkiem cementowym.
Wykonanie robót
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Przed u yciem materia  dok adnie wymiesza  za pomoc  wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Emulsja mo e by
nak adana na pod e p dzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania pod y, w zale no ci od ich nasi kliwo ci,
emulsj  nale y rozcie czy  wod  w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasi kliwych pod ach
odpowiednia jest proporcja 1:1). Gdy pod e gruntowane jest przed nak adaniem pap bitumicznych, emulsj  nale y
wymiesza  z 25% dodatkiem wody. Do dalszych robót mo na przyst pi  gdy na ony materia  ca kowicie wysech , tj.
po ok. 24 godz. Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod .
5.1.3. Roboty dotycz ce jednosk adnikowej masy bitumicznej
Przygotowanie pod a
Pod e  musi  by  równe,  zwarte,  no ne,  czyste,  suche  lub  mo e  by  lekko  wilgotne,  wolne  od  kurzu  i  substancji
zmniejszaj cych przyczepno . W niskich temperaturach, nale y si  upewni , e jest wolne od lodu. Kraw dzie trzeba
"sfazowa ", a wkl e naro a - wyokr gli  szybko wi  zapraw  nadaj c im promie  minimum 4 cm lub mas
bitumiczn  nadaj c im promie  max. 3 cm. Naprawi  wszelkie uszkodzenia pod a, du e pory, jamy lub "raki" na
powierzchni betonu, spoiny w murze., Mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nale y
pokry  tynkiem cementowym tak, aby unikn  zamykania powietrza i powstawania p cherzy. Pod e nale y
zagruntowa  emulsj  bitumiczn  rozcie czon  wod  stosownie do nasi kliwo ci pod a, zgodnie z instrukcj
stosowania. Uzyskany roztwór nanosi  p dzlem na pod e. Przed nak adaniem masy bitumicznej, warstwa gruntuj ca
musi by  wyschni ta. Pod a mokre, np. w obr bie po czenia ciany i awy fundamentowej, nale y pokry  elastyczna
pow ok  uszczelniaj  zgodnie z instrukcj  stosowania.
Wykonanie robót
Materia  nale y nak ada  metalow  pac  lub poprzez natryskiwanie. Przed przyst pieniem do aplikacji nale y
wymiesza  mas  u ywaj c wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Gotow  mas  równomiernie nak ada  na pod e
za pomoc  pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyska  warstw  o odpowiedniej grubo ci (patrz tabela). Podczas
aplikacji nale y ca y czas kontrolowa  grubo  nak adanej warstwy izolacji.
W przypadku izolowania pod a przeciwko wodzie wywieraj cej ci nienie zaleca si  nak adanie materia u, tak, aby
uzyska cznie 4,5 mm grubo ci pow oki. Przy przerwaniu prac grubo  warstwy zredukowa  do zera, ponawiaj c
prace zastosowa  zak ad na poprzedni  warstw . Szczeliny dylatacyjne zaleca si  izolowa  dodatkowo stosuj c pasy
bitumicznej membrany samoprzylepnej. W przypadku murów kamiennych, wyst powania licznych rys lub mo liwo ci
pojawienia si  p kni  - izolacj  nak ada  dwiema warstwami, umieszczaj c pomi dzy nimi siatk  z w ókna szklanego
(z zachowaniem zak adów ok. 10 cm). Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 6 godzinach. Ca kowite wyschni cie
materia u nast puje po 3÷7 dniach, w zale no ci od temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Na wyschni tej
warstwie izolacji mo na punktowo nakleja  p yty drena owe u ywaj c jednosk adnikowej masy bitumicznej.
Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod . Stwardnia y materia  mo na usun  za pomoc  rozpuszczalnika np.
benzyny ekstrakcyjnej.
5.1.4. Roboty dotycz ce emulsji kontaktowej
Przygotowanie pod a
Istniej ce zabrudzenia, pow oki malarskie i warstwy o niskiej wytrzyma ci nale y usun  mechanicznie. W
przypadku pod y pod posadzki zaleca si  stosowanie rutownic i frezarek. Pod a trzeba odkurzy  i obficie zwil
wod , bez tworzenia ka .
Wykonanie robót
Kilkakrotnie wstrz sn  zawarto ci  opakowania. W okre lonych proporcjach wymiesza  emulsj  z czyst , ch odn
wod  (patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia  suche sk adniki zapraw lub betonu. Stosowa  cementy
portlandzkie bez dodatków i amane kruszywa o normowanych uziarnieniach.
Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.
W przypadku szybkotwardniej cych materia ów posadzkowych nale y przestrzega  instrukcji ich stosowania. W
przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do czystego piasku powinna
wynosi  1:2. Wodnym roztworem emulsji (1 cz  emulsji zmieszana z 2 cz ciami wody) nale y zarabia  suche
sk adniki zaprawy do uzyskania ciek ej konsystencji. Za pomoc  szczotki lub p dzla równomiernie rozprowadza
warstw  kontaktow  grubo ci ok. 2 mm na wilgotnym pod u. Przed jej przeschni ciem nanie  na ni  warstw
posadzki.
Wykonanie obrzutki pod tynki.
Proporcje sk adników do wykonania obrzutki s  takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod posadzki. Na wilgotne
pod e nale y równomiernie narzuca  obrzutk . Warstw  tynku nak ada  po jej stwardnieniu. W przypadku tynków
renowacyjnych, nale y przestrzega  instrukcji ich stosowania.
5.1.5. Roboty dotycz ce ta my uszczelniaj cej
Wykonanie robót
Ta  uszczelniaj  umieszcza si  mi dzy warstwami materia ów uszczelniaj cych. Nale y nanie  pierwsz  warstw
pow oki, przy  ta  w naro ach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przej  rur instalacyjnych itp., docisn  i
zatopi  pokrywaj c drug  warstw  materia u uszczelniaj cego. W przypadku uszczelniania dylatacji nale y wcisn
ta  w szczelin  i uformowa  na jej rodku zag bienie zapewniaj ce mo liwo  odkszta ce .
5.1.6. Roboty dotycz ce p ynu do iniekcji
Przygotowanie pod a
Wykonywanie iniekcji.
Nale y  sku  uszkodzone tynki  do  wysoko ci  przynajmniej  80  cm ponad stref  zawilgocenia  lub  zasolenia  i  oczy ci
powierzchni  muru. Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczy  co ok. 15-16 cm w jednym rz dzie, a jeszcze lepiej
"mijankowo" w dwóch rz dach oddalonych od siebie o ok. 8 cm.
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W przypadku iniekcji bezci nieniowej, otwory o rednicy 30 mm nale y nawierca  pod k tem 30÷45°. W przypadku
iniekcji ci nieniowej rednica otworów powinna wynosi  od 12 do 18 mm (zale nie od wielko ci i rodzaju pakerów), a

t nachylenia do 30°. G boko  otworów powinna by  jak najd sza, jednak co najmniej 5 cm muru nale y pozosta
nie przewiercone. D ugo ci otworów nachylonych pod k tem 30° mo na przyjmowa  jako prawie równ  stwierdzonej
grubo ci ciany. Otwory powinny przechodzi  przez minimum jedn  poziom  warstw  muru.
Do wiercenia nale y u ywa  wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, które wywo uj  jak najmniejsze
wstrz sy. Wykonane otwory nale y oczy ci  spr onym powietrzem. ciany o grubo ci ponad 100 cm (w przypadku,
gdy iniekcja wykonywana jest poni ej poziomu gruntu) oraz naro niki murów nale y nawierca  z dwóch stron. W
przypadku, gdy iniekcja wykonywana jest powy ej poziomu gruntu otwory mo na wierci  jednostronnie. Puste,
wewn trzne przestrzenie muru, nie ca kowicie wype nione spoiny oraz miejsca p kni  nale y zala  rzadk
renowacyjn  zapraw  tynkow . Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach, ponownie nale y wywierci
otwory iniekcyjne.
Uszczelnianie powierzchniowe.

yn do iniekcji mo na nak ada  na wyrównane, mocne, no ne, czyste pod a, wolne od substancji zmniejszaj cych
przyczepno  oraz gipsu. Na pod ach, które maj  by  pokryte p ynem, a potem tylko zapraw  uszczelniaj  - nie
mog  wyst powa  rysy ani p kni cia.
Wykonanie robót
Wykonywanie iniekcji.
Przy bezci nieniowej iniekcji p yn wlewa si  do otworów i przynajmniej przez 24 godziny, na bie co uzupe nia
poziom p ynu w otworach. Przy iniekcji ci nieniowej nale y stosowa  odpowiednie urz dzenia, nasycaj ce mur p ynem
pod ci nieniem od 0,2 do 0,7 MPa. Preparat mo na wprowadza  w mur za pomoc  pakerów lub lanc.
Nast pnego dnia mo na przyst pi  do wype niania otworów zapraw  monta ow  lub zapraw  uszczelniaj .
Uszczelnianie powierzchniowe.

yn do iniekcji nak ada  p dzlem lub poprzez natryskiwanie. W przypadku ma o nasi kliwych pod y, p yn mo na
rozcie czy  wod  w proporcji 1:1. Bezpo rednio po naniesieniu preparatu, na wilgotn  powierzchni  nale y na
pierwsz  warstw  tynku,  a  po  jej  stwardnieniu  -  drug .  Gdy  tak  uszczelnione  pod e  wyschnie,  mo na  stosowa
bitumiczne materia y gruntuj ce.
5.1.7. Roboty dotycz ce zaprawy uszczelniaj cej
Przygotowanie pod a
Przed zastosowaniem zaprawy uszczelniaj cej istniej ce zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzyma ci oraz wszelkie
pow oki malarskie i substancje antyadhezyjne trzeba usun . Skucia wymagaj  te  tynki wapienne i cementowo-
wapienne oraz zmursza e powierzchnie murów. Zwietrza e spoiny trzeba usun  na g boko  ok. 2 cm i wype ni
mocn  zapraw  cementow . G bokie ubytki i kawerny wymagaj  przemurowania, wype nienia zapraw  cementow
lub betonem. Pod a o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze (np. mury ceglano-kamienne) nale y
pokry  tynkiem cementowym. Kraw dzie trzeba "sfazowa " na ok. 3 cm, a wkl e naro a wyokr gli  (zapraw
cementow  lub cementem monta owym zmieszanym z piaskiem), nadaj c im promie  ok. 4 cm.
Przed nak adaniem zaprawy pod e nale y nasyci  wod  nie tworz c ka .
Wykonanie robót
Zawarto  opakowania wsypywa  do odmierzonej ilo ci czystej, ch odnej wody i miesza  za pomoc  wiertarki z
mieszad em, a  do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Konsystencj  zaprawy nale y dobra  w zale no ci od
sposobu nanoszenia:
- do nanoszenia p dzlem - 2,5 cz ci obj to ciowe zaprawy zmiesza  z 1 cz ci  wody,
- do nanoszenia pac  - 3 cz ci obj to ciowe zaprawy zmiesza  z 1 cz ci  wody.
Zapraw  trzeba nanosi  na wilgotne, ale nie mokre pod e. Pierwsz  warstw  nale y zawsze nanosi  p dzlem
(najlepiej " awkowcem"), nast pnie za  pac  lub dwukrotnie p dzlem. Zachowa  zasad  krzy owania poci gni

dzla. wie  pow ok  nale y bezwzgl dnie chroni  przed zbyt szybkim przesychaniem Kolejn  warstw  mo na
nanosi  wtedy, gdy poprzednia ju  stwardnia a, ale jest jeszcze wilgotna. Przerwa mi dzy aplikacj  kolejnych warstw
nie mo e przekroczy  12 godzin. Po dwóch dniach po pow oce mo na ju  chodzi , lecz nawet po pe nym stwardnieniu
materia  nie mo e by  nara ony na intensywne oddzia ywania mechaniczne.
5.2. Technologia robót
5.2.1. Przepona pozioma
- Przed przyst pieniem do iniekcji powierzchni  spoin w iniekowanym obszarze nale y zaimpregnowa  p ynem do
iniekcji, odczeka  48 godzin i przyst pi  do wykonywania iniekcji ci nieniowej
- W miejscu wykonywania przepony nale y w cianach wywierci  uko nie otwory dla iniekcji. o rednicy 13 mm, tak
aby otwór przecina  jedn  poziom  spoin  mi dzy ceg ami. - G boko  otworów powinna tak dobrana, aby pozosta a,
nie przewiercona grubo ciany wynosi a oko o 8 cm
- Wiercenie otworów nale y rozpoczyna  w linii spoiny poziomej. Rozstaw otworów w rz dzie powinien wynosi
oko o 15 cm.
- Po wywierceniu, otwory nale y wyp uka  wod  pod ci nieniem, w celu usuni cia zwiercin
- Osadzenie w oczyszczonych otworach ko cówek iniekcyjnych (tzw. packery)
- Wprowadzenie p ynu do otworów pod ci nieniem ustawionym do wiadczalnie z przedzia u 0,2 do 0,7 MPa. Miar
skuteczno ci iniekcji, jest zu ycie materia u, który dla przeci tnych konstrukcji murowych waha si  w przedziale 10-15
kg/m2 izolowanej powierzchni w jednym rz dzie (g boko  otworu x d ugo ciany). Iniekcji nie prowadzi si  przez
kolejne ko cówki. P yn wprowadza si  w pierwszym kroku w ko cówki oddalone od siebie o oko o 70 – 100 cm, a
nast pnie powraca si  do ko cówek pomini tych w pierwszym kroku.
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Je eli w jakim  otworze(rach) stwierdzone zostanie gwa towne zu ycie materia u, praktycznie bez przy onego
ci nienia, to wiadczy o istnieniu pustki lub p kni cia w murze. W takiej sytuacji iniekcj  nale y przerwa ,
zdemontowa  ko cówk (ki) iniekcyjn (ne), otwór(ry) wype ni  tynkiem renowacyjnym podk adowym. Po up ywie 24
godzin otwór(ry) ponownie przewierci  i kontynuowa  proces iniekcji.
- Po 48 godzinach od zako czenia iniekcji, zdemontowa  ko cówki, a otwory iniekcyjne wype ni  tynkiem
renowacyjnym podk adowym zarobionym wod  do konsystencji umo liwiaj cej aplikacj
5.2.2. Izolacja posadzki
- Demonta  istniej cej posadzki
- Oczyszczenie, odkurzenie pod a
- Wykonanie wyoble  (faset) w styku posadzki ze cian
- U enie na przygotowanym pod u elastycznej pow oki uszczelniaj cej z wyprowadzeniem na cian  na wysoko
min 15 cm powy ej ostatecznego poziomu, z równoczesnym wklejeniem ta my uszczelniaj cej w naro ach, w pierwsz
warstw  pow oki
- Wykonanie posadzki z p ytek gresowych klejonych zapraw  elastyczn , spoinowanych spoin  elastyczn
5.2.3. Izolacja pionowa bitumiczna na starej cianie fundamentowej (ceglanej)
- Rozebranie opaski wokó  budynku
- Ods oni cie cian fundamentowych, do g boko ci poziomu posadowienia; ods anianie nale y prowadzi  odcinkami
- Zabezpieczenie cian wykopu
- Oczyszczenie powierzchni cian z resztek ziemi, korzeni, itp.
- Oczyszczenie powierzchni cian z glonów i mchu przy u yciu preparatów biobójczych
- Wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegie , ewentualne przemurowanie z zastosowaniem nowych cegie
- Oczyszczenie spoin mi dzy ceg ami na g boko  2 cm
- Uzupe nienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podk adowym
- Doprowadzenie powierzchni cian fundamentowych do stanu muru wykonanego na pe  spoin  poprzez wyrównanie
pozosta ych ubytków tynkiem renowacyjnym podk adowym
6. Kontrola jako ci robót
6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem folii izolacyjnej w p ynie obejmuje:
1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej
6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuje:
1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
6.1.3. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem jednosk adnikowej masy bitumicznej obejmuje:
1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej
6.1.4. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji kontaktowej obejmuje:
1. Zu ycie materia u
6.1.5. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem ta my uszczelniaj cej obejmuje:
1. Zu ycie materia u
6.1.6. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem p ynu do iniekcji obejmuje:
1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
6.1.7. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem zaprawy uszczelniaj cej obejmuje:
1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej
7. Obmiar robót
Obmiar robót powinien okre la  faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow , w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, e warunki umowy stanowi
inaczej.
Wyniki obmiaru b  wpisywane do ksi ki obmiarów.
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Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie prowadzany z cz sto ci  wymagan  do
celu p atno ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym w umowie.Zasady okre lania ilo ci robót podane s
w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi by  zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te wymagaj  bada  legalizacyjnych, to
Wykonawca musi posiada  wa ne wiadectwa w tym zakresie.
8. Odbiór robót
Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny by  okre lone w umowie, z uwzgl dnieniem wymaga  prawa
budowlanego.
9. Podstawa p atno ci
Zasady i warunki dokonywania p atno ci winny by  okre lone w umowie.
10. Przepisy zwi zane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-C-89355:1997 Kleje. Oznaczanie czasu wyp ywu za pomoc  kubka wyp ywowego
PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Okre lanie przenikania pary wodnej
PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie w ciwo ci mechanicznych przy statycznym rozci ganiu.
Zasady ogólne
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie w ciwo ci mechanicznych przy statycznym rozci ganiu.
Warunki bada  folii i p yt
ZUAT-15/IV.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania pow ok hydroizolacyjnych
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009
PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy pow okowe stosowane na zewn trz na mury i
beton. Cz  7: Oznaczanie w ciwo ci pokrywania rys
PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Odporno
na siln  agresj  chemiczn
ZUAT-15/IV.02/2005 Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyp ywu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomoc  kubków
wyp ywowych z dnem sto kowym i p askim
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie w ciwo ci wytrzyma ciowych przy rozci ganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i p yty. Oznaczanie grubo ci metod  skaningu mechanicznego
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7434/2007
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawieraj ce cement przeznaczone do wykonywania pow ok hydroizolacyjnych
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-2871/2004
PN-85/B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
ZUAT-15/VI.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przez korozj . Cz  V
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej granitowej nieregularnej.
1.2. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych – z granitowej kostki kamiennej nieregularnej.
1.3. Okre lenia podstawowe
1.3.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa cieralna jest wykonana z nieregularnych kostek
kamiennych granitowych koloru szarego (8 x 10) – granit strzegomski i czerwonego (4 x 6) – typu np. vanga (lub
innego po akceptacji Inspektora).
1.3.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Granitowa kostka drogowa.
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka granitowa wg PN-B-11100 [8] o kszta cie nieregularnym wg PN-S-96026 [12], klasy I,
gatunku 1, wielko ci 8 x 10 (kolor szary) – granit strzegomski oraz wielko ci 4 x 6 (kolor szary) – zgodnie z
dokumentacj  projektow .
2.2.2. Wymagania
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma ciowe dla kostki kamiennej
Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania

i wytrzyma ciowe I II wed ug
1 Wytrzyma  na ciskanie w stanie

powietrzno-suchym, MPa, nie mniej ni
160 120 PN-B-04110

[3]
2 cieralno  na tarczy Boehmego,

w centymetrach, nie wi cej ni
0,2 0,4 PN-B-04111

[4]
3 Wytrzyma  na uderzenie (zwi ),

liczba uderze , nie mniej ni
12 8 PN-B-04115

[5]
4 Nasi kliwo  wod , w %, nie wi cej ni 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 Odporno  na zamra anie nie bada

si
ca kowita PN-B-04102 [2]

2.2.3. Kszta t i wymiary kostki  nieregularnej
Kostka nieregularna powinna mie  kszta t zbli ony do prostopad cianu. Kszta t kostki nieregularnej

przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Kszta t kostki nieregularnej.

Wymagania dotycz ce wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 2. Dopuszcza si  uszkodzenie jednego
naro a powierzchni górnej kostki o g boko ci nie wi kszej ni  0,6 cm.
Tablica 2. Wymiary kostki  nieregularnej oraz dopuszczalne odchy ki

Wyszczególnienie
Wielko
(cm)

Dopuszczalne odchy ki dla
gatunku

5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10  1,0  1,0  1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do górnej (czo a), w cm,
nie mniejszy ni

- - - - 0,7 0,6 0,5

Nierówno ci powierzchni górnej
(czo a),w cm, nie wi ksze ni

- - - -  0,4  0,6  0,8
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Wypuk  powierzchni bocznej,
w cm, nie wi ksza ni

- - - - 0,6 0,6 0,8

Odchy ki od k ta prostego
kraw dzi powierzchni górnej
(czo a), w stopniach, nie wi ksze
ni

- - - -  6  8 10

Odchylenie od równoleg ci
aszczyzny powierzchni dolnej w

stosunku do górnej, w stopniach,
nie wi ksze ni

- - - -  6  8 10

2.4. Bloki granitowe, ci te na wymiar, gr. 15cm
2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wype nienia spoin powinien by  cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechowywanie cementu powinny by  zgodne z BN-
88/6731-08 [13].
2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypk  i do wype niania spoin powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. Na
podsypk  stosuje si  mieszank  kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. Zawarto  py ów w kruszywie na
podsypk  nie mo e przekracza  3%. Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). Pozosta e
wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
2.6. Woda

Woda powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to by  woda „odmiany 1”.
Badania wody nale y wykonywa :

w przypadku nowego ród a poboru wody,
w przypadku podejrze  dotycz cych zmiany parametrów wody, np. zm tnienia, zapachu, barwy.

2.7. Cementowa zaprawa klej ca do granitu, mrozo- i wodoodporna.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przyst puj cy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych granitowych powinien wykaza
si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

betoniarki, do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej (1:3),
ubijaków r cznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
wibratorów p ytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu r cznym.

Zastosowany sprz t nie powinien wywiera  niekorzystnego wp ywu na s siaduj  zabudow .
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si  dowolnymi rodkami transportowymi. Kostk  nieregularn  przewozi si  lu no
usypan . Kostk  nieregularn  mo na sk adowa  w pryzmach. Wysoko  stosu lub pryzm nie powinna przekracza  1 m.
4.2.2.  Transport kruszywa

Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj cych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nale y stosowa  zgodnie z projektem budowlanym jeden z
nast puj cych rodzajów podsypki:

podsypka cementowo-piaskowa (1:3),
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow , SST lub wskazaniami

Inspektora nadzoru. Wymagania dla materia ów stosowanych na podsypk  powinny by  zgodne z pkt 2 niniejszej
SST oraz z PN-S-96026 [12]. Grubo  podsypki powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  i SST.
5.3. Uk adanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.3.1. Uk adanie kostki granitowej nieregularnej.

Kostk  nale y uk ada  w dese  rz dowy prosty, który uzyskuje si  przez uk adanie kostki rz dami
prostopad ymi do osi drogi. Szeroko  spoin mi dzy kostkami nie powinna przekracza  9 mm dla kostki o wymiarach
10 x 8 i 6 mm dla kostki o wymiarach 4 x 6. Spoiny w s siednich rz dach powinny si  mija  co najmniej o 1/4
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szeroko ci kostki. Kostka u yta do uk adania nawierzchni powinna by  jednego gatunku i z jednego rodzaju ska .
5.3.2. Ubijanie kostki

Kostk  na podsypce piaskowej i cementowo - piaskowej nale y ubija  trzykrotnie. Obni enie kostki w czasie
pierwszego ubijania powinno wynosi  od 1,5 do 2,0 cm. U on  nawierzchni  z kostki zasypuje si  piaskiem i
mieszank  cementowo – piaskow  (zgodnie z dokumentacj  projektow  i zaleceniami Inspektora) o uziarnieniu od 0 do
4 mm, polewa wod  i szczotkami wprowadza si  kruszywo w spoiny. Po wype nieniu spoin trzeba nawierzchni
oczy ci  szczotkami, aby ka da kostka by a widoczna, po czym nale y przyst pi  do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si  ubijakami stalowymi o ci arze oko o 30 kg, uderzaj c ubijakiem ka  kostk
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si  od linii zabudowy do rodka jezdni. Drugie ubicie nale y
poprzedzi  uzupe nieniem spoin i pola  wod .

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
pod nego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mo na stosowa  wa owanie walcem o masie do 10 t - najpierw w
kierunku pod nym, post puj c od kraw ników w kierunku osi, a nast pnie w kierunku poprzecznym.

Kostki, które p kn  podczas ubijania powinny by  wymienione na ca e. Ostatni rz d kostek na zako czenie
dzia ki roboczej, przy ubijaniu nale y zabezpieczy  przed przesuni ciem za pomoc  np. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w pod u.

Zastosowany sprz t nie mo e wp ywa  niekorzystnie na s siaduj  zabudow .
5.3.3. Wype nienie spoin

Wype nienie spoin zasypk  cementowo-piaskow  (1:3) powinno by  wykonane z zachowaniem nast puj cych
wymaga :

piasek powinien odpowiada  wymaganiom wg pkt 2.5,
cement powinien odpowiada  wymaganiom wg pkt 2.4,
spoiny nale y wype ni  na pe  szeroko  i wysoko .

Wype nianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by  wykonane z zachowaniem nast puj cych
wymaga :

piasek powinien odpowiada  wymaganiom wg pkt 2.5,
w czasie zamulania piasek powinien by  obficie polewany wod , aby wype ni  ca kowicie spoiny.

5.4. Piel gnacja nawierzchni
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zosta y wype nione mieszank  cementowo – piaskow  (1:3)  i  piaskiem

z  pokryciem warstw  piasku, mo na odda  natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wype nia spoiny i po kilku
dniach piel gnacj  nawierzchni mo na uzna  za uko czon .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Badanie obejmuje sprawdzenie cech zewn trznych i dopuszczalnych odchy ek, podanych w tablicach 1, 2. W
sk ad partii przeznaczonej do bada  powinny wchodzi  kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko ci. Wielko
partii nie powinna przekracza  30 ton kostki. Z partii przeznaczonej do bada  nale y pobra  w sposób losowy próbk
sk adaj  si  z kostek granitowych w liczbie 5 sztuk. W badaniu parti  kostki nale y uzna  za zgodn  z wymaganiami
normy, je eli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilo ci kostek jest dla poszczególnych sprawdza  równa lub mniejsza
od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wi ksza od 4, ca  parti  nale y
uzna  za niezgodn  z wymaganiami.

Badania pozosta ych materia ów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowa  wszystkie w ciwo ci, które zosta y okre lone w normach podanych dla odpowiednich  materia ów wg pkt
od 2.3 do 2.6.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz z wymaganiami
okre lonymi w p. 5.3. Sprawdzeniu podlega grubo  podsypki, sk ad oraz zag szczenie.
6.3.2. Badanie prawid owo ci uk adania kostki

Badanie prawid owo ci uk adania kostki polega na:
zmierzeniu szeroko ci spoin i sprawdzeniu zgodno ci z p. 5.4.3,
zbadaniu rodzaju i gatunku u ytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.3,

Ubicie kostki sprawdza si  przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko ci 15 cm ubijaka o masie 25 kg
na poszczególne kostki. Pod wp ywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by  dostrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wype nienia spoin

Badanie prawid owo ci wype nienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami zawartymi w p.
5.4.3.

Sprawdzenie wype nienia spoin wykonuje si  co najmniej w pi ciu dowolnie obranych miejscach na ka dych
dziesi ciu metrach.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równo

Nierówno ci pod ne nawierzchni nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z norm  BN-
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68/8931-04 [18]. Nierówno ci pod ne nawierzchni nie powinny przekracza  1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  0,3 %.
6.4.3. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1
cm i -1 cm.
6.4.4. Ukszta towanie osi
 O  nawierzchni w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5 cm.
6.4.5. Szeroko  nawierzchni

Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm. W przypadku
nawierzchni zlokalizowanej pomi dzy liniami zabudowy (granica pasa drogowego) nie dopuszcza si  odchy ek
szeroko ci.
6.4.6. Grubo  podsypki

Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  1,0 cm.
6.4.7. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w
tablicy 3.
Tablica 3. Cz stotliwo  i zakres bada  cech geometrycznych nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie bada

i pomiarów
Minimalna cz stotliwo
bada  i pomiarów

1 Spadki poprzeczne 3  razy  na  50  m  i  w  charakterystycznych  punktach
niwelety

2 Rz dne wysoko ciowe 3  razy  na  50  m  i  w  charakterystycznych  punktach
niwelety

3 Ukszta towanie osi w planie 3  razy  na  50  m  i  w  charakterystycznych  punktach
niwelety

4 Grubo  podsypki 5 razy na 50 m
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu

Roboty zwi zane z wykonaniem podsypki nale  do robót ulegaj cych zakryciu. Zasady ich odbioru s
okre lone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki granitowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
wykonanie podsypki,

enie i ubicie kostki,
wype nienie spoin,
piel gnacj  nawierzchni,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materia y kamienne. Oznaczanie nasi kliwo ci wod
2. PN-B-04102 Materia y kamienne. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  bezpo redni
3. PN-B-04110 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci na ciskanie
4. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na uderzenie (zwi ci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
8. PN-B-11100 Materia y kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
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10. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraw niki uliczne, mostowe i drogowe
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Kraw niki i obrze a
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
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1. Wst p
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robot zwi zanych z
wykonaniem instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej w modernizowanym budynku.
1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj tych Szczegó ow  Specyfikacj  Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
nowej, modernizowanej instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej . Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z
wykonaniem ni ej wymienionych robot:
- Demonta  wymienianych rur instalacji kanalizacji sanitarnej
- Demonta  wymienianych podej  do pionów kanalizacji deszczowej
- Monta  nowej instalacji wod-kan
- Wykonanie prób i odbiorów technicznych.
1.4. Ogólne wymagania
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robot zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn ,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemys owe”. Arkady, Warszawa 1988.
• Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów – w przypadku niemo liwo ci ich uzyskania – przez inne
materia y lub elementy o zbli onych charakterystykach i trwa ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli
dotycz  zamiany materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  powodowa
zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa  zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotycz cymi przedmiotowej instalacji.
2.MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Instalacja wody zimnej, ciep ej
i kanalizacji sanitarnej powinna zgodnie z ustaw  Prawo budowlane zapewnia  obiektowi budowlanemu spe nianie
podstawowych wymaga  dotycz cych w szczególno ci:
- bezpiecze stwa konstrukcji,
- bezpiecze stwa po arowego,
- bezpiecze stwa u ytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, ochrony przed ha asem i drganiami.
Instalacja instalacji wody zimnej, ciep ej i kanalizacji sanitarnej powinna by  wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposób umo liwiaj cy zapewnienie jej prawid owego u ytkowania w zakresie zaopatrzenia w wod  i
odprowadzenia cieków, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y zgodnie z
ustaw  stosowa  wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
Instalacja wodoci gowa b dzie wykonana z nast puj cych materia ów:
- rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane rednie wg. PN-74/H-74200. Chropowato  k = 0.4
Zastosowane materia y budowlane powinny posiada  atesty higieniczne niezb dne do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza si  materia y i urz dzenia równowa ne, pod warunkiem, e zagwarantuj  one uzyskanie parametrów
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od za onych w dokumentacji i SST.
Ka da próba zmiany materia u przez Wykonawc  musi by  bezwzgl dnie uzgodniona pisemnie z Inspektorem
Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmian  materia u lub armatury Wykonawca nie uzyska
pozytywnego odbioru i dokona zamiany materia u na wymagany w dokumentacji i SST na w asny koszt.
Wymagania dotycz ce przyborów i armatury.
a) Zawór kulowy wodny czerpalny ze z czk  dn 15mm
b) Zawór kulowy 1/2”
c) Kratka ciekowa 10x10cm ze stali nierdzewnej, z syfonem
c)  Zabezpieczenie p.po . w przej ciach przez przegrody
• Dla rednic rur do 25mm wype nienie stalowej tulei wykona  ogniochronn  mas  uszczelniaj
(p czniej ) z zastosowaniem niepalnej we ny mineralnej o g sto ci min. 100 kg/m3
jako materia u wype niaj cego
• Zabezpieczenie wykona  zgodnie z wytycznymi producenta
3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprz tu u ytego do
wykonania zadania pozostawia si  do decyzji wykonawcy, pod warunkiem spe nienia przyj tej technologii. Roboty
zwi zane z rozbiórk  b  wykonywane r cznie i mechanicznie. Wykonawca powinien pos ugiwa  si  sprz tem
zapewniaj cym spe nienie wymogów jako ciowych, ilo ciowych i wymogów bezpiecze stwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robót sprz t nie mo e powodowa  uszkodze  pozosta ych, nierozbieranych elementów.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
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rodowisko i jako  wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materia ów odbywa
si  b dzie samochodami dostawczymi, a wywóz materia ów pochodz cych z rozbiórki samochodami
samowy adowczymi. Wywóz materia ów z rozbiórki przewidzie  na odleg  ok. 10 km oraz ich ewentualn
utylizacj . Za adunek, transport i roz adunek materia ów nale y przeprowadzi  zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami ruchu drogowego.
Rury mog  by  sk adowane w ró nych temperaturach równie  poni ej 0°C. Jednak ze wzgl du na wra liwo  na
dzia anie promieni ultrafioletowych nale y chroni  rury przed bezpo rednim d ugotrwa ym dzia aniem promieni

onecznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty demonta owe uszkodzonych i wymienianych elementów.
Roboty budowlane poinstalacyjne.
Przekucia otworów w cianach.
Monta  nowej instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarne i deszczowej
Przewody instalacji wodoci gowej nale y prowadzi  po cianie pomieszczenia technicznego.
Dla u atwienia monta u zaleca si  stosowanie uchwytów mocuj cych rury do pod a.
Przewody instalacji wodoci gowej powinny by  prowadzone w odleg ci wi kszej ni  0,1m od ruroci gów cieplnych.
Tuleje ochronne powinny by  w sposób trwa y osadzone w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury przewodu, co
najmniej o 2cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow , co najmniej 1cm przy przej ciu przez strop.
Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale plastycznym
niedzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si .
W tulei ochronnej nie powinno znajdowa  si adne po czenie przewodu.
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawid owo ci
dzia ania powinna by  tak instalowana eby by a ona dost pna do obs ugi i konserwacji.
Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody instalacyjnej by  zgodny z
oznakowaniem kierunku przep ywu w armaturze.
Armatura spustowa powinna by  zainstalowana w najni szych punktach instalacji oraz na podej ciach pionów przed
elementem zamykaj cym armatury odcinaj cej, dla umo liwienia opró nienia poszczególnych pionów z wody, po ich
odci ciu i lokalizowania w miejscach atwo dost pnych i zaopatrzona w z czk  do w a w sposób umo liwiaj cy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
W armaturze mieszaj cej i czerpalnej przewód ciep ej wody powinien by  pod czony z lewej strony.
Wysoko  ustawienia armatury czerpalnej ciennej i wysoko  ustawienia przyborów wykona  zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji.

Sprawdzenie instalacji
Po zamontowaniu instalacji nale y przeprowadzi  prób  szczelno ci przy ci nieniu 1,5 razy wi kszym od ci nienia
roboczego, nie wi kszym jednak ni  ci nienie maksymalne poszczególnych elementów systemu.
Ze wzgl du na prac  termiczn  oraz odkszta cenia spowodowane ci nieniem, podczas próby szczelno ci mog
wyst powa  spadki ci nienia. Prób  nale y przeprowadza  jako wst pn  i zasadnicz . Podczas próby wst pnej nale y
w okresie 30 minut wytworzy  dwukrotne ci nienie próbne w odst pach co 10 minut.
Po ostatnim uzupe nieniu ci nienia do warto ci próbnej, w okresie nast pnych 30 minut ci nienie nie powinno obni
si  wi cej ni  o 0,6 bara.
Próba zasadnicza odbywa si  zaraz po próbie wst pnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci nienia (od
ci nienia odczytanego po próbie wst pnej) nie powinien by  wi kszy ni  0,2 bara.
Podczas próby szczelno ci równie  wizualnie nale y sprawdzi  szczelno  z cz.
W przypadku rozprowadze  rur w przegrodach ( cianach, posadzkach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem),
rury powinny pozostawa  pod ci nieniem minimum 3 bary (zalecane 6 barów). Wymaganie to jest podyktowane
mo liwo ci  mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) i
atwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuni cia uszkodzenia.

W przypadku natynkowego prowadzenia rur nale y podczas rozruchu instalacji sprawdzi  zachowanie si  punktów
sta ych, podpór ruchomych i rur.

5.2 Wymagania dot. wykonania instalacji kanalizacyjnej
Prowadzenie przewodów
Prowadzenie instalacji powinno by  zgodne z zaleceniami normy: PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji
budowli. Niezmi kczony polichlorek winylu (PCV-U). Cz  1. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemuNorm
PN-EN 1329-1 stosuje si  w szczególno ci w odniesieniu do rur i kszta tek z PVC-U, ich wzajemnych po cze  oraz
po cze  z elementami wykonanymi z innych tworzyw sztucznych (oznaczonymi symbolami "B" lub "BD"),
przeznaczonymi do nast puj cych zastosowa :
a) instalacji odprowadzaj cych cieki i nieczysto ci pochodzenia socjalno-bytowego (o niskiej i wysokiej
temperaturze);



115

b) przewodów wentylacyjnych zwi zanych z a);
c) instalacji do wody deszczowej wewn trz konstrukcji budowli.
Uwaga: Nie dopuszcza si  do stosowania rur kanalizacji wewn trznej z PVC-U o grubo ci cianek 1,8-2,2 mm (w
zakresie rednic 32-160 mm).
Przewody kanalizacyjne powinny by  uk adane kielichami w kierunku przeciwnym do przep ywu cieków. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by  prowadzone nad przewodami zimnej i ciep ej wody, centralnego ogrzewania oraz
go ymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odleg  przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych od przewodów cieplnych powinna wynosi
0,1 m mierz c od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleg  ta jest mniejsza, nale y zastosowa  izolacj  termiczn .
Izolacj  termiczn  nale y wykona  równie  wtedy, gdy dzia anie dowolnego ród a ciep a mog oby spowodowa
podwy szenie temperatury cianki przewodu powy ej +45 ºC.Przewody kanalizacyjne mog  by  prowadzone po
cianach albo w bruzdach lub kana ach pod warunkiem zastosowania rozwi zania zapewniaj cego swobodne

wyd anie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodz  przez ciany lub stropy, pomi dzy
ciank  rur a kraw dzi  otworu w przegrodzie budowlanej powinna by  pozostawiona wolna przestrze  wype niona

materia em utrzymuj cym stale stan plastyczny.
Podej cia
Spadki podej  wynikaj  z zastosowanych trójników cz cych podej cie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego monta u przewodów; powinny wynosi  minimum 2%.
Mocowanie przewodów
Przewody nale y mocowa  do konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub obejm. Powinny one mocowa  przewody
pod kielichami.
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny by  mocowane niezale nie.
Badanie szczelno ci
Badania szczelno ci powinny by  wykonane przed zakryciem kana ów, w których prowadzona jest kanalizacja
wewn trzna jak nast puje:
podej cia i przewody spustowe nale y sprawdzi  na szczelno  w czasie swobodnego przep ywu przez nie wody,
poziomy odp ywowe sprawdzi  na szczelno  poprzez ogl dziny po nape nieniu wod  instalacji powy ej kolana

cz cego pion z poziomem.

5.3 Wymagania dotycz ce przewodów stalowych ocynkowanych.
Instalacj  wodoci gow  zasilaj  wykona  w ca ci z rur i kszta tek stalowych, ocynkowanych wg. PN -74/H-74200
typ redni, uszczelnianych  na z czach gwintowanych .Wszelkie przej cia przez ciany i stropy instalacj  wykona  w
tulejach ochronnych, przepustach typu o odporno ci Ei = 120.
Po zmontowaniu ca  instalacji wodoci gowej nale y podda  próbie szczelno ci po czym dok adnie j  przep uka ,
zdezynfekowa  podchlorynem sodu a nast pnie jeszcze raz dok adnie przep uka .

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT
• Kontrola jako ci robot zwi zanych z wykonaniem instalacji powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”.
• Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci
producenta.
• Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zosta y
spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y dan  faz  robot uzna  za niezgodn  z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi  badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw  dokonania
obmiarów okre laj  zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest za czony do dokumentacji
przedmiar robót.

8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w OST „Wymagania ogólne".
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowi zuj cymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.

8.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych i prób szczelno ci, a
tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
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wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

8.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej.
Odbiory mi dzyoperacyjne polegaj  na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelno ci po cze  kanalizacyjnych,
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych.
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot. Przy
odbiorze ko cowym nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych, bada  szczelno ci, a tak e sprawdzi
zgodno  stanu istniej cego z dokumentacja techniczn .
Ponadto nale y skontrolowa :
- u ycie w ciwych materia ów,
- odleg ci przewodów  kanalizacji wewn trznej od przewodów cieplnych,
- prawid owo  wykonania po cze ,
- prawid owo  wykonania mocowa  punktów przesuwnych,
- wielko ci spadków przewodów,
- prawid owo ci zainstalowania przyborów sanitarnych.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne zasady p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw  p atno ci jest wykonana i odebrana
ilo  1 kompletu ceny jednostkowej okre lonej, jako wynagrodzenie rycza towe.

10 . DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacj  odniesienia jest:
1. Umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez
Zamawiaj cego
2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z pó .zmianami
4. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)
5. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
6. Najwa niejsze normy:

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.
3. PN-71/B-10420 - Urz dzenia ciep ej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
5. PN-92/B-01706 - Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu.
6. PN-89/H-02650 - Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury.
7. PN-83/H-02650 - Armatura i ruroci gi. rednice nominalne.
8. PN-85/M-75002 - Armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej. Wymagania i badania.
9. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
10. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
11. PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kszta tki z eliwa, z cza i elementy wyposa enia instalacji

odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody bada  i zapewnienie jako ci”.
12. PN-85/M-75002 - Armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej. Wymagania i badania.
13. PN-C-73001:1996 - Urz dzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
14. PN-85/M-75178.00 - Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany l Bl

13/93 póz. 75
15. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zast pione. cz ciowo, przez PN-

85/M-75002 w cz ci dotycz cej armatury przep ywowej;
16. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odp ywowej;
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17. PN-89/H-02650 - Armatura i ruroci gi - Ci nienia i temperatury
18. PN-86/H-74374.01 - Armatura i ruroci gi - Po czenia ko nierzowe - Uszczelki -Wymagania ogólne
19. PN-EN20225:1994 - Cz ci z czne - ruby, wkr ty i nakr tki - Wymiarowanie
20.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa

2003r.
21. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku
stosowania wymogów okre lonych prawem polskim.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

E.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE
(Kod CPV 45310000-3)

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Wroc awskiego
Adres: ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wroc aw

/ dzia ka nr 25, 26/1, AM-24, Obr b Stare Miasto /
Zadanie: Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów

wewn trznych budynku i przebudowa pomieszczenia w
poziomie piwnicy

Inwestor:           Uniwersytet Wroc awski
50-137 Wroc aw, pl. Uniwersytecki 1

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2014r
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1. WST P
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  wymagania

dotycz ce wymiany instalacji o wietleniowej w remontowanych pomieszczeniach
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z zasilaniem i instalacj

elektryczn  wewn trzn  i zewn trzn  w budynku
obejmuj cej wykonanie:

1. instalacji o wietleniowej ogólnej  - wymiana przewodów, czników i opraw w remontowanych
pomieszczeniach oraz wymiany kinkietów zewn trznych

1.3. OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi normami i Dokumentacj  Projektow .
Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,

STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00
(Wymagania ogólne) pkt. 2.
2.2 Przewody podtynkowe YDY 3x1,5mm2
2.3. Kinkiety zewn trzne, stylowe o charakterze zabytkowym w kolorze czarnym. Klasa ochronno ci IP43
2.4. Oprawa wietlówkowa do o wietlenia ogólnego do monta u nastropowego ze wietlówk  TL8 o mocy 2x58W

o podwy szonym stopniu szczelno ci IP54
2.5. czniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe jednobiegunowe

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu robót pomocniczych oraz z czasie
transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu, dostaw inwestorskich itp.
Przy robotach ziemnych w pobli u istniej cych urz dze  i uzbrojenia podziemnego, prace te nale y wykonywa

cznie.
4. TRANSPORT
 Towary okre lone w  STWiORB  mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  i w ciwo ci przewo onych   materia ów.
 Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich   przemieszczaniem i uk adane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich  wytwórc . Ponadto przy pracach transportowych nale y
przestrzega  przepisów   obowi zuj cych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
5. WYKONANIE ROBÓT

6.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
6.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  ze STWiOR ,

Dokumentacj  Projektow  i poleceniami Inspektora nadzoru robót .

wietlenie poszczególnych pomieszcze  zaprojektowano przyjmuj c odpowiednie kryteria zgodnie z PN-EN-
12464-1.Warto ci eksploatacyjne redniego nat enia o wietlenia Em dla poszczególnych pomieszcze  nie mog
by  mniejsze ni  warto ci podane poni ej:
- pom. techniczne i komunikacja – 200 lx,
Równomierno  o wietlenia na p aszczy nie roboczej przy pracy ci ej powinna wynosi  co najmniej 0,7 a przy
krótkotrwa ej oraz w strefach komunikacyjnych co najmniej 0,5.
Do obwodów o wietlenia zabudowa czniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe jednobiegunowe. Przewody
instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach Nie stosowa  typowych puszek
rozga nych . Po czenia przewodów wykonywa  w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .
Instalacj  wykona  przewodem YDY3x1,5mm2

Wymiana instalacji odgromowej na dachu i cianach:

Wszystkie dobrane elementy instalacji piorunochronnej oparte zosta y na PN-IEC 61024-1.
Zwody poziome niskie na dachu wykona  z  drutu stalowego ocynkowanego 8mm. Druty rozprowadzi  po dachu,
stosuj c uchwyty pojedyncze do dachów spadzistych pokrytych dachówk  .
Przewody odprowadzaj ce wykona  z drutu stalowego ocynkowanego 8mm przy wykorzystaniu uchwytów
ciennych (co 1 m) w odst pie 10cm od ciany, elewacyjnych, obejm na rury i rynny, a  do z cza kontrolnego

(zacisku probierczego). Odst p mi dzy kolejnymi przewodami odprowadzaj cymi 25m (wg PN-IEC).
cze kontrolne (zacisk probierczy) czy przewody odprowadzaj ce z uziemiaj cymi. Z cza nale y oznakowa

numeracj . Z cze kontrolne umiejscowi  na wysoko ci 1,4m nad ziemi .
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Rezystancja uziemienia nie powinna by  wy sza ni 10 . W sytuacji, gdy rezystancja jest wy sza nale y
przewody uziemiaj ce czy  z dodatkowymi uziomami pr towymi, rurowymi, itp.

    UWAGI KO COWE
Przed podaniem napi cia nale y wykona  pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  próby funkcjonalne dzia ania wszystkich instalacji,
urz dze , aparatów, zabezpiecze .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
           Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR-00.

ZAKRES KONTROLI BADA  W TRAKCIE ROBÓT I PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprz t elektryczny, przewody elektroenergetyczne musz  posiada  atest fabryczny lub wiadectwo

jako ci wydane przez producenta.
Kontrola i badania:
Instalacje, urz dzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi  po zamontowaniu w zakresie lokalizacji, kompletno ci

wyposa enia oraz stanu pow ok ochronnych;
Badania i pomiary elektryczne skuteczno ci zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej dodatkowej oraz

oporno ci izolacji i uziemienia ochronnego .
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiaru jest metr uk adanych kabli i sztuka montowanych szafek, z czy, opraw o wietleniowych i
osprz tu .

8. ODBIÓR ROBÓT
OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT
                 Odbiorowi ostatecznego nale y dokona  w oparciu o dostarczone przez
                      Wykonawc  dokumenty:

projektow  dokumentacj  powykonawcz ;
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  (je li wymagana);
protokó y z dokonanych pomiarów wymaganych stosownymi przepisami i wymogami
technicznymi;
odbiór robót (protokó  ostatecznego odbioru) przez w ciwe Przedsi biorstwo Sieciowe (je li
wymagany).

                     Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona  pomiary odbiorcze
                     rezystancji izolacji, uziemie  oraz skuteczno ci ochrony dodatkowej przed
                     pora eniem pr dem elektrycznym

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB-00 „Cz  ogólna”.
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  zakres robót podany w STWiORB-00 „Cz  ogólna” i
niniejszej STWiORB. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót w oparciu o wyniki
pomiarów i bada .
Cena rycza towa wykonania obejmuje:

roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
transport materia ów niezb dnych do wykonania robót
monta  przewodów, elementów instalacji
badania i pomiary instalacji i uziomów

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-E-5009. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
 PN-84/E-02033 „O wietlenie wn trz wiat em elektrycznym”.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robór budowlano-monta owych. Cz  V Instalacje
elektryczne” Wyd. MBiPMB Zjednoczenie „Elektromonta ” COBR „Elektromonta ” ,Warszawa 1981.
 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych ,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)
 „Album przy czy napowietrznych niskiego napi cia z przewodami                                    izolowanymi
Al. 25-125 mm2” Tom I PPU ELPROJEKT Pozna .
Norma N SEP-E-004 . „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwpora eniowa.
Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.
Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.
Norma N SEP-E001 „Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwpora eniowa”.


