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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
1.

Wstęp

1.1. PrzedmiotST
Przedmiotemzamówieniajest wykonaniemodernizacjibudynkuoSP w
Jesioncegm. Wiskitki
I.2
\ ;

\-ł,

Zal<resstosowania S T
Szczegótowa specyfikacja technicznajest stosowanajako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecartiuirea|izacji robót i ich
r ozLiczania zgo dnie z ustawą o zarnowieniach publicznych.

1.3. Za\<resrobót objętych ST
W zakres robót objętych ST wchodziw szczególności:
a) roboty rozbiórkowe
b) wymiana podokienników wewnętrznych i zewnętrznych
c) wymiana rur i rynien spustowych
d) wymiana obróbek blacharskich
e) naprawa elewacji i wykonanie tynków nakrapianych barwionych
0 wykonanie instalacji odgromowej
g) wykonanie komina z cegĘ klinkierowej
h) wymiana okien drewnianych na okna PCV
i) wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe
j) naprawai wymiana pokrycia dachowego nad tarasem
k) ułozeniepĘtek gress na tarasie i schodach
l) wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej
Szczegółowy zal<reszamówienia stanowi przedmiar robót
1.4. określeniapodstawowe
określeniapodane w niniejszej SST sązgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami.
2.

ogólne wymagania dotyczącerobót.
Wykonawca j est odpowiedzialny za jakośóvŻytych materiatów i ich
zgodnośćz Projektem technicznym,ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.1. Przekazanieterenubudowv.

Z amawią ący przekażeWykonawcy teren budowy wr az uz godni eniami
administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia|nośczaprzekazany teren do
chwili końcowego odbioru robót.
2.2.

Zgodnoścrobót z dokumentacjąkosztorysowąi S.T.
Dokumentacja kosztorysowa , S.T. i dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiającego stanowią zatączrtikido umowy.
Wykonawca informuje niezwłocznie o wykryciu ewentualnych błędów
lub opuszczen. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonemateriaĘ mają
byc zgodne z dokumentacjąprojektową.Cechy materiałowi elementów
budowli musząbyć jednorodne i wykazywaó zgodnośćz określonymi
wymaganiami' arozrzuty tych cech nie mogą przeWaczaó dopuszczalnego
przedziałutolerancji. W przypadku, gdy dostarczonemateriĄ lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacjąprojektowąlub
Specyfi kacj ą Te chn icznąi mają wpĘw na ni ezadowalającą j akość
elementubudowli, to te materiałyzostanązastąpioneinnymi a elementy
budowli rozebranei wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.3.

Zabezpieczenieterenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczeniaterenubudowy w
okręsie
trwania reaIizacji robót, az do ostatecznegozakoń czenia i odbioru.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymyw aó tymczasowe
ur ządzenia zab ezpieczaj ące, j ak wygro dzenia, p oręcZe' oświetleni e,
sygnaty i zna\<lostrzegawcze i inne środkido ochrony robót, lvygody
społeczności
.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zaptaciei jest
włączony w cenę umowną.

f .4. ochrona środowiskaw czasie robót.
Wykonaw ca ma obowiązek znać i stosowaó w czasie prowad zeniarobót
przepisy doĘ czące ochrony środowiska.
W czasie prowadzeniabudowy Wykonawcabędzie:
- utrzymywać teren budowy stosownie do norm ochrony środowiska,
- podejmowaćwszelkie konieczne kroki mającena celu stosowanie
się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiskana terenie i wokół
budowy orazbędzie unikać uszkodzeńiucię|iwości dla osób lub
własnościspołeczneja wynikających ze skazenia,hałasulub innych
przyczyn powstałychw następstwiejego sposobu działania.
Wykonawcabędzie miał szczególny wzgląd na:
* |okallzacj magazynów i składowisk oraz
dtog dojazdowych
ę

* środkiostroznoś
ci i zabezpieczenie ptzed:
- zanieczy szczeniarrtiściekami, pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zaniecą,szczeniami powietrz a pyłami i gazami,
- mozliwościąpows tania pozaru.
2.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonaw ca b ędzie pr zestrze gaó przepi sów ochrony pr ze ciwpozarowej .
B ędzi e utrzy my wać sprawny sprzętprze ciwp o Żarowy *y* ugu''y
odpowiednimi przepisami i zabezpieczony przed dostępemo'ou trzecich.
Wykonawca będzie odpowied zia|ny za w szelkie straty spowodowane
pozarem wywołanymjako rezultatręalizacji robót a|bo przez persone1
Wykonawcy.
2.6. ochrona wtasnościpublicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzen zlokalizowanych
na powierzchni terenui pod jego poziomem' jak rurociągi,kable itp.
Wykonawca zapęwni właściweoznaczeniei zabezpieczónie przed
uszkodzeniem tych instalacji w czasietrwania budówy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi Zamawiającego i InspektoraNadzoru oraz dostarczy w szelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw.
2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
P odcz as r ealizacji robót Wykonaw ca b ędzie pt ze strzegać przep i sów
doĘczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosować się do plun.'
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz).
Wykonawca Zapewni i będzie utrzymywałwszelkie urządzeniasocjalne,
zabezpieczaj ące ot az sprzęt i odpowi edni ą o dzież ochronną.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniemwymagań określonych
pov,ryżze1nie
podlegająodrębnejzapłaciei sąuwzględnione w cenie
umownej.
2.8. ochrona iutrzymartie robót.
Wykonawca będzie odpowiedziaLnyza ochronę robót, zamateriaĘ i
urządzeniaużywane do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego
odbioru.
2.9. Stosowaniesię do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązanyjest znaÓ i stosowaóprzepisy wydane przez
organy administracji państwowej i samorządowej,które w jakikolwiek
sposób związane SąZ prow adzonymi robotami.

3.

Materiały.

3.1. irodłauzyskania materiatów.
WykonawcaprzedstawiZarrtawiającemuszczegótoweinformacje
doĘczące zamawiania i aprobaty techniczne lub świadectwabadan
laboratoryjnych oraz pr óbki do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, Śe materiĄ
uzyskane z dopuszczonegoźrodŁaspełniają wym aganiaw czasió postępu
robót. Poszczególne materiaty budowlane powinny spełniać*y*uguń
jakościoweokreślonePolskimi normami i aprobatami technicznymi.
Materi Ą ni eodpowiadające wymaganiom j akościowym zo stanąprzez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj,w którym
znajdująsię niezbadane inie zaakceptowanemateriałyWykon awca
wykonuje na własneryzyko'Iicząc się z jego nie przyjęcióm i nie
zapłaceniem.
3.2. Przechowywanie materiałów.
Wykonawca zapęwni, aby tymczasowo przechowywane materiĄ, do
czasu,gdy będąpotrzebne do robót, byĘ składowanewłaściwiei
zabezpieczone)zachowĘ swojąjakośći właściwości
orazbyły dostępne
do kontro|\ przez Zamawiającego.Miej sca czasowego składowania
materiatowbędą zloka|izowane w obrębie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiaj ącym. Wykonawca odpow iedzialny jeśtza
jakośći sprawdzenie materiałuna podstawie dokumęntów
przedstawionych przęz producentalub dostawcę
jakości,aprobatatechniczna).
(świadectwo
Wszystkie materiĄ powinny byó dostarczonew oryginalnych
opakowaniach i przechowyw ane zgodnie z instrukcją producenta.
4.

Sprzęt.
Wykonawca zobowiązanyjest do stosowaniatakiego sprzętu,który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakośćwykonywania robót.
Sprzęt będący wtasnościąWykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
ma byó Sprawny i ma spełniaónormy ochrony środowiskai przepisy
dotyczącej ego stosowania,J eze|i Wykonaw ca przewiduje możliwość
wariantowego zuĘcia sprzętupowiadomi o tym Zamawiającegoi uzyska
jego akceptację.Wybrany sprzęt nie moŚe byc poźniejzmienióny beź
zgody zamawiąącego.

5.

Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowaniajedynie takich środków

transportu,które nie wpłynąniekorzystnie na jakośówykonywanych robót
i na właściwości
przewoŻonychmateriałów.
Wykonawcabędzie usuwaó nabieiąco' na własnykoszt, wszelkie
zanieczyszczęnia spowodowanejego pojazdami na drogach lub dojazdach
do budowy.
6.

.Wykonanie

robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umow a(,
za jakośczastosowanych materiatów i wykonywanych robót, zaich
zgodnośómateriałowdokumentacją projektową wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektor a nadzora. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące
realizacji robót będąwykonywane ptzezWykonawcę nie później nizw
czasie przez niego .vqYznaczoflYffi,
pod groźbąwstrzymaniarobót. Skutki
finansowe ztego tytułuponosi Wykonawca.
6.I. Zasady kontrolijakościrobót.
Wykonawca odpowiedzialny jestzapełnąkontrolęj akościrobót i
stosowanych materi atow. Inspektor nadzoru ustali, j aki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnićwykonanie robót zgodnie z dokumeftacją
techni czn ą oraz zaw artąumową. Wszystki e ko szty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałowi robót ponosi
Wykonawca. Badania i pomiar będąprowadzonęzrymaganiami norrn.
Przed przystryieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi
Inspektoranadzoruo rodzaju,miejscu i terminie badańlub pomiaru.
Po wykonaniu pomiaru lub badań Wykonawca przedstawi wyniki na
piśmiedo akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Inspektor nadzorumoie prowadzió badania i pobieraó probki nieza\eżnie
od Wykonawcy. IeŻeli wyniki tych badań wykaiau ze raporty Wykonawcy
sąniewiarygodne,to Inspektornadzorupoleci Wykonawcy lub
niezależnemu 1aboratorium prz eprow adzenie powtórnych lub
dodatkowych badań lub pomiarów, albo optze się wyłącznie nawłasnych
badaniach ptzy ocenie zgodnościmateriałów i robót z dokumentacją
projektową. W takim przypadku, całkowitekoszy powtórnych lub
dodatkowychbadań albo pomiarów poniesionezostanąprzęz
Wykonawcę.
6.2. Certyfikaty, deklaracje.
Inspektor nadzoru dopuścido uĘciatylko te wyroby i materiały,które
posiadają certyfikat na znak b ezpieczeństwawskazujący, Ś e zapewniono
zgodnośćz|<ryteriamitechnicznymi określonymiw Polskich Normach,
aprobatachtechnicznych lub przepisach i informacjach o ich istnieniu
(wykazie wyrobów) zgodnie arozporządzeniemMSWiA z I998r. (Dz.LI.

99l 9 8), J eżeli materiaĘ nie spełniaj ąpowyższych wymagań, będą
odrzucone.

6.3. Dokumentybudowy.
. Dziennik Budowy jest dokumentemobowiązującym
Zamawiąącegoi Wykonawcęo okresieod ptzekazaniabudowyaz
do jej zakoirczenia.prowadzeniedziennikatudowy spoczywana
kierowniku budowy. Zapisywprowadzonebędąna bieząco.
o Dokumentylaboratoryjne,deklaracjezgodnościlub
certyfikaty,
orzeczeniao jakości,receptyroboczei kontrolnewynikib adan
Wykonawcy będągromadzoneW formie uzgodnionejmiędzy
Wykonawcąa Inspektoremnadzoru,
o Pozostałedokumentyto: pozwoleniena budowę,protokoły
przekazaniaterenubudowy,umowy cywilno - prawnez osobami
trzecimi,protokotyodbiorurobót, protokoĘ znaradi ustaleń,plan
bezpieczeństwai ochrony zdrowia.Dokumentybudowybędą
przechowywanena tereniebudowyw miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Z aginięciektóregokol wi ek z
dokumentówbudowyspowoduje j ego natychmiastowe
odtworzeniew formie przewidzianejprawem.
Wszystkie dokumentybudowybędązawszedostępnedla
Inspektoranadzorui przedstawianedo wglądu nitryczenie
zamawiającego.
7.

odbiór robót.
W za|eżlności
od ustaleńrobotypodlegająnastępującym
odbiorom:
. odbiorowi robót zanikającychi ulegającychzakryciu
o odbiorowiczęściowemu
. odbiorowi końcowemu

8.

Płatności.
Płatności,
ich sposobyi terminy zostanąokreślone
w umowie
sporządzonejmiędzy Zamawiającym i Wykonawc
ą.

9.

Przepisy związane.
o Ustawaz dnia07.07.I994r.z późniejszymizmianami
,,Prawo
budowlane"(Dz.rJ.22000r.nr 106poz.Il26)

. RozporządzenieMinistra Infrastrukturyz dnia 26.06.2002r.
w
sprawiedziennikabudowyi tablicyinformacyjnei(Dz. TJ.z2oo2r.
nr 108poz.953)
o Ustawaz dnia2r .03.l 985r. o dogachpublicznych (Dz. lJ . z 2o0zr.
nr 7I poz. 838 zpóźniejszymizmianami)
. RozporządzenieMinistra Infrastrukturyz dnia 06.02.2003r.
w
sprawiebezpieczeństwai higienypracy podczaswykonywania
robótbudowlanych(Dz.I]. z2O03r.nr 48 poz. }L).
SzczegołowaSpecyfikacja Techniczna
1 0 . Wykonanierobót
Wykonawcajest odpowiedzialnyzaprowadzenierobótzgodniez umową
orazza jakość
zastosowanychmateriałówi wyko.'y*u.'yóh robót,
wymaganiamiST.
wykonawca uzgodnikolorystykewykonywanychrobotz inwestorem
o Roboty przygotowawcze:
P rzedprzystąlieniemdo robót rozbiórkowych na|ezy:
- terenogrodzići oznakowaczgodnieZ wymogamiBFIP'
. przy gotowaćmiejsce tymczasowegosktadowaniaelementów
pochodzących z rozbiórki.
. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzió zgodniez r ozpotządzeniem
Ministra
Infrastruktury
z dnia06.02.2003
r. (Dz.IJ.Nr 47
poz. 40I) w sprawiebezpieczeństwai higieny pracy podczas
wykonywaniarobót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe wykonywaćręcznielub mechanicznie.Gruz
uzyskany z r ozbiorki składowaó
w wznaczonym miejscu,następniewywieśódo utylizacji. Teren
splantowaci ocąlścićzręsztekmateriałów.
. obróbki blacharskie
obróbki blacharskiepowinny by'Ódostosowanedo rodzaju
pokrycia.obróbki blacharskiezb|achyo grubości
od 0,śmm do
0,6 mm moinawykonywać okaidej porze roku, Ieczw
temperaturzenie nizszejod -15.C. Robót nie moznawykonywaćna
oblodzonychpodłozach.Przy wykonywaniuobróbek b1acharskich
naleĘ pamiętaóo konieczności
zachowaniadylatacji.Dylatacje
konstrukcyjnepowinny być zabezpieczonew sposób urnożliwiający

przeniesienieruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób,
aby następowałszybki odpływwody z obszarudylatacji.
Urządzenia do odprowadzartiawód opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnęttznym w warstwach przebycia
powinny byó osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podłuznym.W dachach z odwodnieniem
wewnętrznym w podłozupowinny być wyrobione koryta
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowaćkoryt o przekroju prostokątnym.Niedopus zczalne jest
sytuowanie koryt wzdŁuŻścianattykowych, ścianbudynków
v'ryzsrychw odległości
mniejszejnii 0,5 m oraznaddylatacjami
konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie powinny być
mniejsze niz 1,5Yo,arozstaw rur spustowychnie powinien
przel<raczac25,0 m.Wpusty dachowe powinny byó osadzanew
korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezovtympodłoże
wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
byó poziome. w celu osadzęniakoŁnierzawpustu.Wpusty dachowe
powinny byó usytuowanew najnizszych miejscach koryta.
Nie dopuszczaLnej est sytuowanie wpustów dachowych w odległości
mniejszej niz 0,5 m od elementówponaddachowych.Wloty
wpustów dachowych powinny byc zabezpieczone specjalnymi
kołpakami ochronnymi nałozonymina wpust przed,możliwością
zanieczyszczęnialiśćmilub innymi elementamimogącymi staó się
przy czyną niedroznościrur spustovvych.Przekroj e poprzeczne
rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny
byó dostosowanedo wielkościodwadnianychpowierzchni dachu
(stropodachu).Rynny i rury spustowe zblachy powinny
odpowiadaćwymaganiompodanym w PN-EN 612:1999'uchwyy
zaśdo rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 7462:200I,
PN-B-9470I :1999i PN-B-94702:1999
Rynny zbIachy powinny byó:
. wykonane z pojedynczych czł'onówodpowiadających dfugości
arkusza blachy i składanew elementywieloczłonowe,
- łączonew złączachpoziomych na zal<Ład
szerokości40 mm;
złączapowinny być lutowane na całejdfugości,
- mocowane do uchwyów, rozstawionych w odstępachnie
większych niz 50 cm,
. rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe zbIachy powinny byó:
. wykonane z pojedynczych członów odpowiadających dfugości
arkusza blachy i składanew ełementywieloczłonowe'

- łączonew złączachpionowych na rąbek poj edynczy \eŻący d W
,
złączachpoziomych na za|<ład
szerokości40 mm; złączapowinny
być lutowane na całejdfugości'
- mocowane do ścianuchwytami, rozstawionymi w odstępachnie
większychniż,3 m w sposób trwałyptzezwbicie trzpieniaw spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
o Roboty wykonaó zgodnie zprzedmiarem robót.

Wykonanie remontu ścianzewnętrznychbudynku.
o Naprawa warstwy tynkarskiej na elewacjach
o Wykonanie tynku nakrapianegobarwionego
.

Roboty naleĘ wykonać zgodnie z przedmiaremrobót

TYNKI I OKŁADZINY
Zakręsrobót objęt-vch
SST
RoboĘ, których doĘcry specyfikacja,obejmująwszystkieczynnościumożliwiającei mającena
celu wykonanieĘnków zewnętrznychi wewnętrznychobiektu
wg poniższego.
Tynki wewnętrzne
Tynki cementowenakrapiane
okładzinyściennę

2. MateriaĘ
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zaqaw stosowaó mozna kaidąwodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki hlb
jeziora.
Niedozrlrolone jest uĘcie wód ściekowych,kana|izacyjnych bagiennych orazwódzawierających
tłuszczęorganiczne, oleje i muł.

2.2.Piasek(PN-EN 13139:2003)

2'f.|.Piasek powinien spełniaó wymagania obowiązującej norrny przedmiotowe, a w
szczególności:
nie zawieraćdomieszekorganicznych,
mieó frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:piasek drobnoziarnisty0,25-0,5mm, piasek
średnioziarnisty
0,5-1,0mm,piasekgruboziarnisty
1,0-2,0mm.
f.2.2. Do spodnichwarstwtynku należystosowaópiasekgruboziarnisty,do warstwwierzchnich
_ średnioziarnisty.
2,2'3. Do gładzipiasek powinienbyó drobnoziarnistyi przechodziócałkowicie ptzez sito o prześwicie0,5mm.
2.3.Zaprawybudowlanecementowo-wapienne
i cementowe
2.3.I. Marka i składZapraw powinnybyó zgodnezwymaganiaminormypaństwowej.
2.3.2. Przygotowaniezaptavtdo robót murowychpowinnobyó wykonywanemechanicmie.
J

2'3'3. ZapravlęnaleĘ przygotowaćw takiej ilości,aby mogłabyć wbudowanamożliwiewczęśnie
po jej prąygotowaniutj. ok. 3 godzin.
f '3.4. Do zaprawtynkarskichna|eĘ stosowaćpiasek rzecznylub kopalniany.
2.3.5. Do zaprawcementowo.wapiennych
na|eĘ stosowaócementportlandzkiz dodatkiemżui|a
lub popiołówlotnych25 i35 oraz cęmenthutnic4' 25 pod waruŃiem, żetemperaturaotoczenia
w ciągu7 dni od chwili zuĘciazapraw nie będzieniższaniż*5oC.
f .3.6. Do zaprawcemęntowo-wapiennych
na|eĘ stosowaówapnosuchogaszonelub gaszonew postaci ciastawapiennegootrrymanegoz wapnaniegaszonego,które powinno tworzyójednolĘ i
jednobarwnąmasę' bez grudek niegaszonegowapna i zanieczyszczeńobcych. Składobjętościowy zapraw na|eĘ dobięraó doświadczalnie,
w za|eżności
od wymaganejmarki zaptary oraz
rodzajucementui wapna.
,

2.4. Zaprawy gipsowe

!

NaleĘ stosowaógotowe mieszanki _ masy szpachloweo początku wiązania30 min. I końcu
wiązaniamax24Dmin. Wyhzymałośó
na ściskanie
min 3 MPa
2.5.Pbltkiceramic"neczęściowo
wg PN.EN 177:1999i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa- wg wzorca producenta
Nasiąkliwośópo wypaleniu I0-24%o
Wytrzymałośó
na zginanienie mniejszaniż10,0MPa
odpornośószkliwa na pęknięciawłoskowatenie mniej niż,I60"C

3. Wykonanie robót

3.1. ogólne zasady w}'konywania Ęvnków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny
być zakończone wszystkie
roboĘ stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebic ia i bruzdy,
osadzone ościeżnicedrzwiowe i okienne.
b) Za|eca się pr4zstąpienie do wykonywania
Ęnków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
uptywie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki na|eĘ wykonywaó w temperaturzenie niższej niż *5oC pod
warunkiem, zew ciągu doby
nie nasĘli spadek poniżej 0oC'
W

niższych temperaturach moŻna wykonywać

Ęnki

jedynie

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z
,,Wficznymi
budowlano-montażowychw okręsię obniżonych temperatur''.

przy

zastosowaniu

wykonywania robót

d) Za|eca się chronió świeżowykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierws4,ch
dwóch dni przed
nasłonecznieniemdłuższymniż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżowykonane tynki powinny być
w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 Ęgodnia' zsxti|żanewodą.
3.2. Prąvgotowanie podłoł
3.2.1.Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do Ęnkowania
zewnętrznych licach na głębokości5-10 mm.

nie na|eĘ wypetniaó

zaprawą spoin przy

Bezpośrednioprzed tynkowaniem podłoże na|eĘ oczyścićzkurzu
szczotkami oraz usunąć p|amy z
rdzy i substancji tfusĘch. Plamy z substancji tfuĘch możnausunąć ptzęZ
zmyaie IO% roztworem
szarego mydła |ub ptzez wypalenie lampą benąynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podtożana|eĘ nńlĘiwodą.
3.3. W},konywania tvnków trójwarstwowych
3.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzuhl g]adzi,Narzut
i
tynków
wewnętrznychnaleĘ wykonaó wedtug pasów i listew kierunkowych.
3 .3.2. Gładźna|eĘ nanosió po rwiązaniu warstwy natzvtu, lecz przed' jej
stwardnienięm. Podczas
zacięrania warstwa gladzipowinna byó mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zapraw

cementowo-wapienne

w tynkach nie narażonych na
zawilgocenie o stosunku 7:I:4, _ w tynkach narużonychna zawilgocenie
orazw tynkach
zewnętrznycho stosunku I:1:2.

3.4.1

okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą
lub
bezpośredniodo równego i gładkiegopodłoża'W pomieszczeniachmokrych
okładzinę naleĘ
mocowaó do dostatecznie firzymatego

podłoża.

3,4.f

Podłożepod okładzinyceramicznemogą stanowićnie otynkowanelub oĘnkowane mury z
elementówdrobnowymiarowychoraz ścianybetonowe.

3.4.3Do osadzania wyktadzin na ścianachmurowanych można przystąpió po zakończeniu
osiadaniamurów budynku.
3.4.4 Bezpośrednio
ptzed rozpoczęciemwykonywaniarobót na|eĘ ocryścióz grudek zaprawyi
brudu szczotkamidrucianymi oraz zmyć z kurzu,
3.4.5Na oczyszczonąi rvńlżonąpowierzchnięścianmurowanychna|eĘ nałoĘó dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. obrzutkę na|eĘ wykonaó o grubości2-3 mm z
ciekłej zapraw cementowejmarki 8 lub 5' narzutz p|asĘcznej zaprawycementowowapiennejmarki 5 lub 3.
3.4.6Elementyceramicznepowinny byó posegregowanewedfug wymiarów, gatuŃów i odcieni
barwy, a przed przystąpieniemdo ich mocowania_ moczonew ciągu 2 do 3 godzin w
\,/

wodziecrystej.
3.4.7Temperaturapowietrza wewnętrznegow czasie układaniapbrtek powinna wynosió co
najmniej+5"C.
3.4.8Dopuszcza|neodchylenie krawędzi pĄrtek od kierunku poziomego lub pionowego nie

il'"#;;:'""o;:#ffi

*:*T:iowierzchniohJadzinyodpłaszczyzny

3.5.Wykonywaniesuchycht.vnków
SucheĘnki z płytgipsowo-kartonowych
możnaukładać:
a) bezpośrednio
na podłożu_ na deskowaniuo gładkiejpowierzchnioraz na konstrukcjistalowej
lub aluminiowej,

'J

b) na podk'ładzie
z placków zaczynv gipsowegolub na podkładziez listew lub łat drewnianvch.
umocowanychdo podłoża.
.;
Mocowanie płyt gipsowo.kartonowychdo rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami
przystosowanychdo uzywania wkrętarek.Mocując pĘty do rusztu na|eĘ z-wracaóuwagę aby pĘty
nie spoczywĄ bezpośrednio
na podłodzeale powinnybyó podniesionei dociśnięte
do sufitu(dystans
międzypodłogąa krawędziąpł5Ą winien wynosió ok. 10 mm).
Złączapł:r'.,
na|eĘ okleió taśmąpapierowąperforowanąlub z wtókna szklanego i zaszpachlowaó
zaprawągipsową.

4. Kontrola jakości
4.1. MateriaŁvceramiczne
Przy odbiorzena|eĘ przeprowadzićnabudowie:

Sprawdzenie zgodnościklasy materiałów ceramicznych z zamówieniem'
Próby doraźnejprzez og|ędziny,opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kształtupbtek
|iczĘ szczerb i pęknięó,
odpornościna uderzenia,
W pr4zpadku niemozności określeniajakości pb.tek przez probę doraźną
na|eĘ ją poddaó badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i
odpornościna działanięmrozu w prąlpadku wykładziny zewnętrznej).
4.2. Zapraw
W prązpadku gdy zaprawa wwarzana jest na placu budowy, naleĘ kontrolowaó jej markę i konsystencjęw sposób podany w obowiązującejnormie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny byó kaŻdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

5. odbiór robót
5.l. odbiór podłoża
odbiór podłożana|eĘ przeprowadzićbezpośrednio
przed prrystąpieniemdo robót tynkoł\Ych.
Podłożepowinno być przygotowanezgodniezwymaganiamiw pkt. 5,f .1. Jeżeliodbiór podłoża
odbywasię po dtaższymczasie odjego wykonania,na\eĘpodłożeoczyścic
i zmyćwodą.
5.2.odbiór tvnków
5.2.1.Uksztattowanie
powierzchni,krawędzieprzecięciapowierzchniorazkąĘ dwuścięnne
powinny
byó zgodnez dokumentacją
techniczną.
5.f .2.Doplszcza|neodchyleniapowierzchniĘnku kat. III od płaszczyznyi odchyleniekrawędzi
od linii prostej_ nie większe niż,3mm i w liczbie nie większejniŻ 3 na całejdługoś
ci łaĘ
kontrolnej2 m.
odchylenie powierzchnii krawędziod kierunku:
pionowego_ nie większeniż2 mm na 1 m i ogółemnie więcejnii

mmw pomieszczeniu,
poziomego_ nie większe niŻ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchnimiędzyprzegrodamipionowymi(ściany,
belki itp.).
5.2.3.Niedopuszcza|nesąnastępujące
wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanychna powierzchni tynków roztworów soli
przenikający
ch z podłoża,
pilśniitp.,
trwałeśladyzacieków na powierzchni,odstawanie,odparzeniai pęcherzewskutek niedostatecznejprzyczepności
tynku do podłoża.
5.3.odbiór suchychtynków

odchyleniepowierzchniokładzinyz pĘt gipsowo-kartonowych
od płaszcZyzrry
i odchyleniekrawędzi
od linii prostejnie powinnybyó większeniż 1 mm/l m.
5.4.odbiór podłoł pod phrtki ceramiczne
Wg punktu5.4.

6. Podstawa płatności
Zgodnie z zapisemw Umowie

7. Przepisy zrviązane
PN-85/B-04500

j

Zaprawybudowlane.Badaniacęchfizvcznvch
iwytrzymatościowych.

PN-70/B-10100

Robotytynkowe.Tynki rwy|<łe.Wymagania
i badania
Pr4r odbiorze.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowado bętonu.Specyfikacja.Pobieranie
próbek.

,

PN-EN 459-l:2003

Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003

Krusrywa dozaprawy.

PN-EN 771-6:2002

Wymagania dotyczące elementów murowych. .

PN-B-11205:1997

Elementy kamienne.

2. wYKONYWANIE PoKRYĆ o.tcrrowYcH
Zahesrobót obejmuje ;

i

.

wymianę obróbek blacharskichzblachy ocynkowanej na blachę pow1ekana
(pasy nadrynnowe i krawędzie dachu)
. pokrycie dachu nad tarasem z blachodachówki
Szczegółory zakres opisano w przedmiarze robót

2.1. OBROBKT BLACHARSKIE
Wymaganiaogólne;

RYNINY i RURY SPUSTOWE

- obróbki blacharskie łączyćna pojedyncza rąbekleżącyz
za|<ładem
nie
mniej szym niż 25mm z ptzy|utowaniem
- rynny zblachy powlekanej łączyóna zamekz wkładkągumową
szerokości8
- 1Ocm
- za|<Łady
w rynnach powinny byó wykonane w kierunku spływuwody. Haki
podtrzymującerynny mocowaó nie rzadziej niz co 50cm. Spadek
rynien
powinien wynosić od 0,5-foń w kierunku spĘwu wody
- rury spustowe zblachy powlekanej tączyć,na tzw. felc (wykonany
podczas
produkcji rur)
- mocowanie rur w odstępachnie większych niz 3 m i zawsze prry
załamaniu
prry dachu i kolanie odpływuwody
obróbki blacharskie pasa nad rynnowego naleĘ układaćze spadkiem połaci do
krawędzi dachu.
Do lutowaniana\eĘ stosowaćspoiwo cynowo-ołowiowecechy co najmniej LC
40.
Blachy nie naleĘ układaćbezpośredniona podłozach;z betonu, tynku
cementowegolub cementowo-wapiennego,Z gładzicementowej.Podłozate
na|ezynajpierw zagruntowaÓ rońworem asfaltowym i poŁoĘc pupę _ moze byó
izolacyjna.
Wszystkie wygięcia blach powinny byó wykonane w taki sposób, aby nie
nastąpiłopęknięcie blachy lub odpryśnięciecynku.
10.1. ogólne warunki wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny Zaprowadzenie robót zgodnie z
dokumentacją techn icznauumową wymagan iami Szcze gółowej
specyfikacji techniczneji polskim normami.
Wykonawca odpowiada zaj akośózastosowanych materiałów i
wykonanych robót. Wykonawcabędzie prowadził prace zgodnie z
uzgodnionym harmonogramemprac oruz poleceniami inspektora nadzoru.
10.2. Warunki wykonania prac remontowych.
Prace wymiana pokrycia dachu i moderni zacja budynku naleĘ
wykonywać zgodnie z
INSTRUKCJĄ nr 334l0f ITB, zktórąpowinien być zaznajomiony
Wykonawca.
Prac nie naleĘ prowadzić w okresie opadów deszczowych i przy silnym
wietrze.
Podczas wykonywania prac ocieplających elewacje nie powinny byó
silnie nasłonecznione.
11.

Kontrolajakościrobót

11.1. Zasady kontroli jakościpowinny być,zgodneZ wymogami i normami
W trakcie odbioru robót na|eĘ uwzględniać wymagańia producenta
systemu pokryć dachowych i dociepleń.
I1.2. ocena jakościpowinna obejmować:
_ sprawdzeniej akościmateriałów,
_ sprawdzenie prawidłowościwykonania wszystkich
kolejnych etapów
^
systemowo określonychrobót tj . kontroIa przy gotowania podłożla,
kontrola j akościklej enia płyt izo|acji termic znej,kontrola wykonania
mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej,
kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, "kontrola wykonania warstwy wykończeniowej ( ty"ko i mallwańa)
Roboty podlegają odbiorowi.
J

12.

obmiar robót
Jednostkąobmiarowąrobót
jest:_m2. mb. sf. m3.

1 3 . odbior robót
Wszystkie roboty podlegajązasadom odbioru robót zanikających i
odbiorowi końcowemu. odbiór obejmuje wszystkie materiałypodane w
punkcie 2, oraz czynnościwyszczególnionew punkcie 3. odbiór po
zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu
ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych
ewentualnych robót poprawkołvych.Wynik odbioru pogwaranóyjnego
jest podstawądo zwrotu kaucji gwarancyjnej.Negatywny wynik odbioru
pogwarancyjnegojest podstawądo dokonaniapotrąceńwynikających z
obniżonejjakościrobót.
14. Podstawa ptatności
Podstawę roz|iczenia orazpłatnościstanowi ustalona w umowie kwota
ryczałtowa za okręśIonyzabes robót.
Cena obejmuje:
_ robociznę
_ dostarczenie materi ałów, narzędzi i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej orazinnych
elementów
eIewacyjnych prze d zanieczy szczeniem i uszko dzeni em,
- uporządkowanie terenu wykonyw ania ptac,
- usunięcie pozostatości,resztek i odpadów w sposób lzgodniony
z
Inwestorem.

