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WSTĘP
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE.
1.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane polegające na wykonaniu
następującego zakresu robót:
1. Remont dachu.
a) Wymiana pokrycia dachowego tj. rozebranie istniejącego pokrycia z dachówki, wykonanie łat,
kontrłat, wiatroizolacji, pokrycie blachą powlekaną dachówkową grub. 0,7 mm, wysokość profilu 4
cm, powłoka ocynkowana poliestrowa, montaż gąsiorów, okien dachowych, wyłazów, obróbek
blacharskich, ław kominiarskich i barier śniegowych.
b) Docieplenie ścian facjat dachowych tj. analogicznie jak ścian elewacji.
c) Remont kominów tj. skucie i wykonanie nowych tynków, gruntowanie i malowanie farbami
silikatowymi, naprawa czapek kominowych.
d) Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm tj. rynny średnicy
15 cm, rury spustowe 12 cm.
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e) Docieplenie stropodachów płytami styropianowymi laminowanymi 1-stronnie papą asfaltową
odmiana 15/150, wykonanie dwuwarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej o parametrach
nie gorszych niż Zdunbit PF i WF.
f) Impregnacja więźby dachowej metodą smarowania preparatem impregnacyjno – grzybobójczym i
ogniochronnym o parametrach nie gorszych niż Ogniochron.
2. Docieplenie ścian budynku z płyt styropianowych gr. 12 cm.
a) Docieplenie cokołów i elewacji tj.: przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką – mokrą,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża, docieplenie ścian budynku płytami EPS70 o gr. 12
cm frezowanymi w metodzie bezspoinowej, wykonanie tynku z suchej mieszanki tynkarskiej
mineralnej 25 do malowania, gruntowanie emulsją podkładową gruntującą pod farbę silikatową,
malowanie 2 – krotne tynku mineralnego zewnętrznego farbą silikatową, montaż parapetów
zewnętrznych. Docieplenie ościeży w budynku płytami EPS70 o gr. 3 cm analogicznie.
Kolorystyka elewacji do uzgodnienia z zamawiającym.
b) Przełożenie opaski chodnikowej wokół budynku z płyt betonowych chodnikowych.
3. Wykonanie instalacji odgromowej budynku.
a) Wykonanie instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych fi 8 mm na dachu budynku
na wspornikach i na ścianach budynku w rurach niepalnych. Montaż złączy kontrolnych na
ścianach budynku.
b) Wykonanie uziomu otokowego wokół budynku w wykopie z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
25x4.
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
a) Wymiana okien w klatkach schodowych i piwnicznych. Okna z profili PVC, pięciokomorowe,
białe, dopuszczalna maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla okien Kmax=2,6
W/(m2*K), dopuszczalna maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła zestawu
szybowego K=1,1 W/(m2*K), w oknach jednokomorowy zestaw szyb niskoemisyjnych 4+16+4
wypełniony gazem szlachetnym, okucia obwiedniowe nie gorsze niż firmy "Roto".
b) Wymiana drzwi zewnętrznych w klatkach schodowych. Drzwi zewnętrzne aluminiowe
jednoskrzydłowe ocieplone kompletne z klamką oraz dwoma zamkami.
5. Remont klatek schodowych w budynku.
a) Remont okładziny i malowanie ścian tj. odbicie tynków ścian i sufitów, wykonanie nowych
tynków, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie farbą emulsyjną oraz lamperii olejną.
Szczegółowy opis zakresu robót zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót oraz opisem robót związanych z zadaniem.
Przedmiar robót załączony do SIWZ określa zakres robót do wykonania jako przedmiot
zamówienia tego postępowania (przy uwzględnieniu zakresu robót jak wyżej).
Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Wymagania w stosunku do wyrobów i materiałów. Stosowane materiały i wyroby powinny
posiadać dokumenty potwierdzające wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia i obowiązki stron zawarte są w projekcie
umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
Wymagane jest udzielenie przez Wykonawcę na wykonane prace budowlane 5 letniej gwarancji.
Wymagany termin zakończenia realizacji zadania do 15 listopada 2013 r.
Roboty budowlane będą prowadzone w okresie funkcjonowania budynku mieszkalnego przy ulicy
Zawadzkiego 22 w Kole. Wszelkie uzgodnienia co do terminu prowadzonych robót remontowych
należy dokonywać z prezesem KTBS w Kole w Kole.
Uwagi do sporządzania kosztorysu ofertowego oraz sposobu jego rozliczenia w trakcie realizacji
budowy:
1. Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego oferent powinien:
a) zapoznać się szczegółowo z dokumentacją, istniejącymi warunkami lokalnymi obiektu, jego
stanem technicznym, zgromadzonymi na budowie materiałami.
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b) sporządzić kosztorys ofertowy metodą kalkulacji szczegółowej dla pozycji kosztorysowej z
wykazami cen poszczególnych grup materiałów, sprzętu oraz robót i wykaz scalonych
jednostkowych cen poszczególnych pozycji kosztorysowych na podstawie dostarczonego
przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego.
c) w kosztorysie ofertowym podać wielkości przyjętych narzutów.
2. Proponowany sposób rozliczenia robót:
a) scalona cena ofertowa pozycji kosztorysowej dostarczona przez wykonawcę w kosztorysie
ofertowym razy ilość jednostek miary (z obmiaru po wykonaniu robót) przyporządkowanych do
danego etapu robót potwierdzona przez inspektora nadzoru.
b) ceny ofertowe są stałe i nie mogą ulec zmianie.
c) w trakcie realizacji robót Wykonawca nie może wprowadzać nowych pozycji kosztorysowych poza
wyszczególnionymi w złożonej ofercie. Nowe pozycje kosztorysowe mogą być wprowadzone na
wniosek inwestora jako robota rozszerzająca zakres. Zostaną dla nich przyjęte ceny według
wykazów cen poszczególnych grup materiałów, sprzętu, robót i wartości narzutów według
dostarczonego kosztorysu ofertowego. Dla nowych pozycji kosztorysowych, które mają podstawy
pozycji takie same jak w dostarczonym przez wykonawcę kosztorysie ofertowym zostaną przyjęte
ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych z dostarczonego przez wykonawcę kosztorysu
ofertowego. Ceny materiałów występujących w nowych pozycjach kosztorysowych, których nie
było w kosztorysie ofertowym zostaną przyjęte jako ceny średnie wg cennika materiałów
Sekocenbud 3 kwartał 2013r.
Cena podana w ofercie winna zawierać:
• Koszt całkowity realizacji przedmiotu zamówienia dla punktów 1, 2, 3, 4 (wszystkie roboty oprócz
remontu klatek schodowych, zgodnie z przedmiarem) opisanego zakresu robót – zadanie nr 1.
• Koszt całkowity realizacji przedmiotu zamówienia dla punktu 5 (remont klatek schodowych zgodnie
z przedmiarem) opisanego zakresu robót – zadanie nr 2.
Każdy z podanych kosztów powinien uwzględniać odpowiednio dla każdego zadania ewentualne koszty
takie jak:
1. Koszt oznakowania ruchu na czas prowadzenia robót.
2. Koszty wywozu i utylizacji gruzu i nadmiaru gruntu.
3. Koszt obsługi geodezyjnej i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
1.2.
WPROWADZENIE.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wymiany pokrycia dachowego oraz
termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Zawadzkiego 22 w Kole określa wymagania w
zakresie:
- właściwości materiałów;
- sposobu i jakości wykonania robót;
- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.
1.3.
PODSTAWA OPRACOWANIA.
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:
- przedmiaru robót;
- wizji w terenie.
1.4.
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno budowlanym
i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót.
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących
przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz
administracyjnych.
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1.5.
WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski.
Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,
- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.
1.6.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań
konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym
zakresie:
1. Przedmiar robót zbiorczy - 1egz.
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - l egz.
3. Opis robót związanych z wykonaniem zadania – 1 egz.
4. Kosztorys inwestorski zbiorczy - 1 egz.
5. Zapis elektroniczny specyfikacji technicznej z częścią kosztorysową - l egz.
1.7.
ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH l MATERIAŁOWYCH
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych
rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i
zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie
przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do
Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ) Wniosek w tej sprawie
powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie
parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe
do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć
dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi
przypadkami:
• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,
• producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,
• zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych).
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również
potwierdzone przez projektanta. Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów
równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne [Art. 29
ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych].
Warunki zaakceptowania przez Zamawiającego wyrobu jako równoważny zostały opisane w
pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji.
1.8.
Dokumentacja projektowa, przepisy. Polskie Normy i inne wymagania
Roboty budowlane mają spełniać wymagania określone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. l Prawa Budowlanego),
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c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania
(Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich
Norm).
d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i
stosowania w budownictwie.
1.9.
ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w
założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w
tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania
i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.
1.10. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
1.10.1. Podstawa odbioru robót budowlanych.
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:
1) umowa z załącznikami:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- harmonogram rzeczowo - finansowy,
- formularz cenowy,
- przedmiar robót (ślepy kosztorysy),
- kosztorys ofertowy,
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.
2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,
3) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,
4) zapisy w dzienniku budowy.
1.10.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z
dokumentami wymiennymi w punkcie - podstawa odbioru robót budowlanych jako podstawową zasadę
przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem.
Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji
obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:
- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o l,
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio
związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10%
wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji,
1.10.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót oraz
właściwy kierownik robót.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.
2.1. WSTĘP.
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować
jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:
1. Ogrodzenie placu budowy.
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2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
3. Obiekty sanitarno-higieniczne.
4. Punkt poboru wody.
5. Punkt poboru energii elektrycznej.
6. Wytwórnie i warsztaty.
7. Place składowe.
8. Drogi.
9. Oświetlenie placu budowy.
10. Wyposażenie przeciwpożarowe.
2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY
Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem
„planu zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracować wykonawca robót,
który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza
budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji.
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać:
1) opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także
zawierać sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy.
2) plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie);
na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z
projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.
3) schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.
4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.
2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY
2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty
budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza
niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od
strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w
tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji
bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących
się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu
budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja
powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.
2.3.2. Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:
1) biuro budowy (l obiekt lub pomieszczenie),
2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),
3) magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (l obiekt lub pomieszczenie),
4) magazyn ogólny (obudowana wiata).
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację
elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość obiektów
kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i
fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej liczby i
wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń.
2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.
Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują:
1) ustępy (l oczko i 1 pisuar na 30 robotników),
2) umywalnie (l umywalka lub l punkt mycia na 15 robotników).
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2.3.4. Punkt poboru wody.
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od
budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą
podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników, 'teren przy punkcie poboru
wody należy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z
utwardzonego placu należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody
dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru
wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody
do picia należy odpowiednio oznakować.
2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana
wyposażona w licznik energii elektrycznej,
2.3.6. Wytwórnie i warsztaty.
Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają
być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego
od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe.
Wytwórnie i warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej.
2.3.7. Place składowe.
Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować
zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej
organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają
właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w
szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania
powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni
istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych.
Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub
pospółki.
2.3.8. Drogi.
Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu
materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności
należy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie
wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę
dróg w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można było wyjechać z placu
budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić
w zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można
wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużlu.
2.3.9. Oświetlenie placu budowy.
Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu budowy
należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe.
2.3.10. Wyposażenie przeciwpożarowe.
Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego.
Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w następujący sprzęt
gaśniczy:
1) agregat proszkowy 25 kg - l szt.,
2) gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt.,
3) koce gaśnicze - 2 szt.,
4) beczkę z wodą o pojemności 200 dcm3 - l szt.,
5) wiadra - 2 szt.,
6) łopaty - 2 szt.
Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych.
7

2.4. ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia
wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić
protokół. Odbiór urządzeń ; instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem
pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji.
Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga
wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda
jest zdatna do picia.
2.5. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń,
zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi,
chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót
zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację
uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i l egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla
Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia.

ROBOTY BUDOWLANE
3. RUSZTOWANIA
3.1. Wstęp.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania.
Wykonywanie, ustawianie lub rozebranie rusztowań jest zabronione:
o O zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność,
o W czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
o Podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s
Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych
ilości materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych
robotników dla danego rodzaju robót.
Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów
roboczych jest zabronione.
Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz
pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione.
Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych robót zapisem w
dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.
Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, a ponadto po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.
3.2. Nośność podłoża gruntowego.
Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1 MPa.
Nośność podłoży należy ustalać na podstawie obliczenia jednostkowego oporu granicznego dla danego
podłoża zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy państwowej przy zachowaniu współczynnika
pewności nie mniejszej niż 3.
Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie
odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. Spadek terenu w kierunku
ściany, przy której ustawione jest rusztowanie jest niedopuszczalny.
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Podłoże powinno być wyrównane. Przy spadku terenu większym niż 10% należy wykonywać tarasy
poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania. Podłoże gruntowe powinno sięgać
poza konstrukcję rusztowania co najmniej na odległość 10 cm. Odległość stojaka od krawędzi pionowej
tarasu powinna być równa wysokości stopnia, jednak nie mniej niż 60 cm. Grunt nasypowy, z którego
wykonano taras ziemny, powinien być zagęszczony i mieć co najmniej nośność podłoża równą co
najmniej 0,1 MPa.
3.3. Posadowienie stojaków
Stojaki rusztowania należy posadawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych na podłożu,
zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego obciążenia na odpowiedni większą powierzchnię
podłoża.
3.4. Stężenia rusztowań
Stężenia pionowe powinny zapewniać przekazywanie obciążeń działających na konstrukcję rusztowania
w sposób możliwie najprostszy, z tym że najniższy węzeł stężenia powinien znajdować się bezpośrednio
nad podłożem, na którym ustawiono rusztowanie.
Stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania, a ich rozmieszczenie
powinno być zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania.
Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość pomiędzy przęsłami
stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m.
3.5. Piony komunikacyjne
Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji pionowej ludzi
pracujących na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach innych niż wyznaczone
jest zabronione.
Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła rusztowania lub
jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego.
Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna być większa niż 40 m,
a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka pionu komunikacyjnego nie powinna
być większa niż 20,0 m.
Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
3.6. Wysięgniki transportowe
Konstrukcja wysięgników powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego pięciokrotnie
większego niż dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny oraz umożliwiać swobodne
transportowanie materiałów na najwyższy poziom roboczy rusztowania.
Wysokość zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna być nie mniejsza niż 160 cm, a odległość
od osi bloczka od strony zewnętrznej do najdalej wystającego elementu rusztowania w płaszczyźnie
podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm.
Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna wykazywać odkształcenia
pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów.
Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomocą wysięgników powinno być wyznaczone przed
przystąpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania przyściennego, a podnoszona za pomocą
podnośników umocowanych do konstrukcji rusztowania masa materiałów lub elementów nie powinna
być większa niż 150 kg.
3.7. Mocowanie (kotwienie) rusztowań do ścian
• Konstrukcję rusztowania należy mocować do ściany budynku lub budowli w sposób
zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę sił zewnętrznych
działających na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimośrodowego obciążenia rusztowania,
obciążeń dynamicznych wywołanych praca maszyn i ludzi, nierównomiernego osiadania
rusztowania).
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Liczbę zakotwień oraz wartość siły w cięgnie kotwiącym należy ustalić dla konstrukcji
rusztowania, z tym ze poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza niż 2,50 kN, a
odległość pomiędzy zakotwieniami powinna być nie większa niż 5,0 m. Zakotwienia należy
rozmieszczać symetrycznie na konstrukcji rusztowania.
Rusztowania o długości większej niż 10 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru.
Cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone w płaszczyźnie poziomej. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie cięgien kotwiących pod
kątem nie większym niż 30 stopni.
Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35 cm.
Cięgna nie powinny być silnie naprężone.
W miejscach zakotwienia poprzcznice rusztowania powinny być oparte o ściany budowli w
sposób zapewniający unieruchomienie rusztowania w płaszczyźnie prostopadłej do ściany.
Kotwy (haki) należy wbijać w otwory w ścianie na głębokość co najmniej 20 cm.
Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie wyżej niż
1,50 m.
Wysięgniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, służącego do transportu pionowego
materiałów budowlanych, należy kotwić dodatkowo, z tym że liczba zakotwień dodatkowych
powinna wynosić co najmniej dwa.

3.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami
• Odbojnice
Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować odbojnice
(drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane siły dynamiczne od pojazdów.
Wielkość prześwitu dla otworu w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do gabarytu
pojazdu z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m.
Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być zabezpieczone
odbojnicami.
Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione.
• Daszki ochronne
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść
powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40
stopni do poziomu.
Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem zależy zabezpieczyć daszkami ochronnymi o szerokości
większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, dochodzącymi do ściany obiektu
budowlanego.
Daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu lub materiału
(np. z tarcicy, płyt trzcinowych).
Odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż 240 cm.
Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu rusztowania do
krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż:
- 220 cm – przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m,
Konstrukcja daszków nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a stojaki podpierające
konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników ulicznych co najmniej o 50 cm.
3.9. Sygnały ostrzegawcze
Miejsca w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w czasie
wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych, umieszczonych
na widocznych miejscach.
Napisy umieszczone na tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice należy
umieszczać na wysokości 250 cm nad terenem.
Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informacyjne o
dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu.
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3.10.
Urządzenia odgromowe
Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone przed wyładowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych.
3.11.
Linie elektryczne
Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie linii elektrycznych może być dokonywane wtedy,
gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną.
3.12.
Rusztowania ramowe metalowe – montaż rusztowań
Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania.
Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożeniem uprzednio
pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być
ułożony pomost zabezpieczający.
W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być zastosowane
podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie
elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu danego rodzaju rusztowania.
Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu roboczego
nie powinna być mniejsza niż 0,70 m; wysokość kondygnacji powtarzalnej nie mniťjsza niż 2,50 m,
licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach
konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania
ramowego może być odpowiednio niższa.
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż:
- 15 mm – przy wysokości rusztowania poniżej 10 m
- 25 mm – przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m.
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.
Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być
większa niż +- 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi
poprzecznej rusztowania +- 20 mm.
Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w
stosunku do poziomu nie powinno być mniejsze niż 65 stopni.
3.13.
Demontaż rusztowania ramowego
Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcją szczegółową zaakceptowaną
przez kierownika budowy.
Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i
narzędzi z pomostów roboczych.
Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na
pomoście najwyżej położonym.
Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy powinny
być opuszczane w bezpieczny sposób.
3.14.
Badania rusztowań ramowych
Badania powinny obejmować:
- badania części składowych rusztowania,
- badania wszystkich zmontowanych rusztowań
BadanieĠzmontowanych rusztowań ramowych powinno być przeprowadzane na podstawie:
- kompletu dokumentacji,
- niezbędnych przyrządów pomiarowych,
- wyników badań gruntu, oporności uziomów i innych.
Badanie należy przeprowadzić w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej rusztowań
ramowych z rur stalowych.
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3.15.
Przeglądy rusztowań
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:
• Codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
• Co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno – technicznego
wyznaczonego przez kierownika budowy,
• Doraźnie – przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty
użytkującego rusztowanie.
Badania doraźne należy przeprowadzić: po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach
atmosferycznych lub z innych przyczyn grożących bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych,
bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na
rusztowaniu.
Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w instrukcjach
szczegółowych montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.
Wyniki przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.
3.16.
Obciążenia eksploatacyjne
Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście roboczym powinna być nie
mniejsza o 80 kg od dopuszczalnego obciążenia użytkowego.
Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i osób powyżej
dopuszczalnego obciążenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcję rusztowania należy
zabezpieczyć przed możliwością wtargnięcia osób niepowołanych na pomosty robocze.
Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy wywołują
drgania, jeżeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów.
Obciążenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na różnych poziomach rusztowania znajdujących się
w jednej linii pionowej jest zabroniona.
3.17.
Utrzymywanie porządku na rusztowaniu
Pomosty robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych.
W okresie zimowym pomosty i schodnie należy oczyszczać z lodu oraz śniegu niezwłocznie po
zakończeniu opadu śniegu oraz posypywać materiałami zwiększającymi tarcie (piasek).
3.18.
Odprowadzanie wody z podłoża
Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie przystosowanym do
natychmiastowego odprowadzania wód opadowych poza obręb rusztowania.
W przypadku uszkodzenia podłoża pod rusztowaniem przez wodę należy je niezwłocznie doprowadzić
do stanu jego wymaganej wytrzymałości.

4. MALOWANIE ELEWACJI
4.1. Wstęp
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
elewacyjnych. W niniejszym punkcie przedstawiono prace związane z wykonaniem tynków cementowo
– wapiennych na ścianach zewnętrznych.
Projektowane są następujące prace elewacyjne:
• Malowanie farbami silikatowymi tynków zewnętrznych
4.2. Materiały
Wyprawa elewacyjna:
• Kolorystyka elewacji:
– kolory po uzgodnieniu z zamawiającym.
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4.3. Technologia wykonania
Powierzchnie ścian oczyścić z kurzu, pyłu szczotkami drucianymi i zmyć wodą. Prace prowadzić z
rusztowań z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP dla pracy na wysokościach oraz właściwym
montażu i zabezpieczeniu rusztowania.
Przyjąć kolorystykę elewacji z istniejącej obecnie kolorystyki.
Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych
w dniach deszczowych.
Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodującymi
zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać
przepisów dotyczących ochrony zdrowia ludzi i mienia.
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót.
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego).
Malowanie farbami silikatowymi
• Powłoki powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie.
• Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla. Nie
dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok i odstawania od podłoża.
• Barwa powłok powinna być jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza się lokalnie
połysk w chwili ich wykonywania.
Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi
• Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą ze
wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które
nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe
prześwity jedynie przy powłokach jednowarstwowych.
• Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe (z farby rozcieńczonej benzyną)
powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych
dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu
dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do
gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z farb
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną
należ stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie
powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie,
zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.
• Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom
podanym dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i
wytrzymałość dodatkowo na próbę badania twardości powłoki.
4.4. Kryteria oceny jakości
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku
prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku
plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nie
uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do
powłok o dobrej jakości wykonania
• Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku
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nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na
takim samym podłożu, o powierzchni zbliżonej do faktury podłoża.
Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj
połysku powinien być określony:
o Przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym
o Przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi
skorupki kurzego jaja,
o Przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk,
o Przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy
odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchnią miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest
odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.
Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z
wymaganiami normy państwowej.
Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeśli
po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. Badanie wg
metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej.
Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową.
Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami
elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach należy
przeprowadzić zgodnie z normami lub świadectwami.
Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonywać zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie państwowej.
Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po
powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego.
Powłoka jest dostatecznie twarda, jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne
okiem nie uzbrojonym z odległości 0,5 m. Badanie wg metody ścisłej należy wykonać zgodnie z
ustaleniami normy.
Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane różnymi metodami zależnie od rodzaju
podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie:
o Badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego
należy wykonywać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem)
powłoki od podłoża,
o Badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy
przeprowadzać przez wykonanie na badanie powłoce kilku równoległych nacięć w
odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejanie nacięć prostopadle do nich paskiem
tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru;
po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobrą przyczepność, jeśli
zerwanie następuje w spoinie klejowej lub w podkładzie,
o Badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna
struganego lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonywać wg norm
na stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części
powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać ostrym nożem, trzymanym
prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1 – 1,5
mm, tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie należy wykonać 10 takich
samych nacięć pod kątem 90 stopni do poprzednich; rysy nie powinny mieć szarpanych
brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki
powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciu palcem lub
miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy przeprowadzić na 3 płytkach kontrolnych;
powłoka ma dobrą przyczepność, gdy na dwóch z 3 badanych płytek nie odpadnie więcej
niż 1 kwadracik (całkowicie lub częściowo) po powierzchni zarysowanej nożem,
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o Badanie według metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy
państwowej.
Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest
odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po
wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany a
barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach
matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się
nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej
Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne
potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a
następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na
zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli
po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę. Na powłokach
matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej.
Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z
wymaganiami normy państwowej.
Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonywać przez jednokrotne
pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2. Po wyschnięciu farby
podkładowej należy nanieść powlokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca,
jeśli po 24 godz. powłoka ma połysk i nie ma plam matowych.
Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych farb
emulsyjnych, oraz rozpuszczalnikowych farb silikatowych i silikonowych należy przeprowadzać
zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami.

4.5. Ocena jakości malowania
o Jeżeli badania przewidziane dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za
prawidłowo wykonane
o Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót malarskich
lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym
przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy:
o Całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać
usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie,
o Poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.
o W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób
następujący:
o Prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską,
o Ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię
drobnym materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę
malarską,
o Plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku
mechanicznego należy zlikwidować przez powtórne wykonanie wymalowań, dokładnie
utrzymując końcówkę agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod
tym samym kątem wykonać natrysk farby,
o Matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie
powłoki malarskiej,
o Odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki –
należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować
powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki.
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4.6. Odbiór robót
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa
• Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować
• Sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości,
równości i stanu zawilgocenia,
• Sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z istniejącą obecnie na budynku
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy
sporządzić protokół.
4.7. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:
• Sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją, umową, niniejszą specyfikacją itp.,
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,
• Sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie odbiorów materiałów,
• Sprawdzenie dotrzymania warunków wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
Sprawdzenia prawidłowości wykonania wypraw elewacyjnych należy dokonać po uzyskaniu przez
fasadę pełnych właściwości techniczno – użytkowych.

5. ROBOTY IZOLACYJNE I RURY SPUSTOWE
5.1. WSTĘP
5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru powłok izolacyjnych i rur spustowych.
5.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
5.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie elementów wystających ponad lico elewacji tzn.:
Izolacje powłokowe poziome bitumiczne.
Rury spustowe.
5.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
5.2. MATERIAŁY
5.2.1. Wymagania ogólne.
5.2.2. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
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5.2.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach
państwowych i świadectwach ITB.
5.2.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
5.2.5. Materiały do izolacji.
5.2.5.1.Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
temperatura mięknienia – 60–80°C
temperatura zapłonu – 200°C
zawartość wody – nie więcej niż 0,5%
spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych
ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
5.2.5.2.Bitumiczna izolacja grubowarstwowa dwuskładnikowa.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. nie gorszy niż Botazit BM92.
5.2.5.3.Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. nie gorszy niż gorszy niż Botazit BE901.
5.2.5.4.Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
powlekana.
Płaskie arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku
kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny.
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.
5.3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
5.4. TRANSPORT
Wg punktu niniejszej specyfikacji SST.
5.5. WYKONANIE ROBÓT
5.5.1. Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na
oblodzonych podłożach.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
Rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemowych, powinny być łączone w złączach
pionowych z zastosowaniem rozwiązań systemowych,
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.
5.5.2. Uwagi ogólne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych.
1) Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy
oddzielający budowlę lub jej część od wody lub pary wodnej.
2) Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia
powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.
3) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i
elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody
między tymi przewodami lub elementami i izolacją.
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4) Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających
prawidłową realizację. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż: 5 st C - dla izolacji z
materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco,
5) Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.
5.5.3. Podkład (podłoże) pod izolacje.
Podkład pod izolacje wodochronne powinien spełniać następujące wymagania:
1) Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia.
2) Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być równa,
czysta, odtłuszczona i odpylona.
5.6. KONTROLA JAKOŚCI
5.6.1. Materiały izolacyjne
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
5.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:
dla robót – m2 pokrytej powierzchni,
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
5.8. ODBIÓR ROBÓT
5.8.1. Odbiór podłoża
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
5.8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podłoża,
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw
lub fragmentów pokrycia,
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
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protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
5.8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementów do ścian,
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
5.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OCIEPLONE
6.1. WSTĘP
W niniejszym punkcie opisano specyfikację dla wykonania i odbioru ścian zewnętrznych docieplanych.
6.2. MATERIAŁY.
Informacja techniczna dotycząca styropianu
Styropian - samogasnący styropian w trzech odmianach gęstości: 12; 15; 20;
Wymiary płyt 1500 x 1200 mm, 1000 x 500 mm.
Grubość od 20 nim do 500 mm co 10 mm
Płyty frezowane schodkowe do łączenia na zakładkę, co zapobiega tworzeniu się tak zwanych mostków
cieplnych.
Właściwości techniczne
Gęstość pozorna nie mniej niż:
Gęstość pozorna,
mniej niżsiłą
Wytrzymałość
na nie
rozerwanie
prostopadłą do powierzchni, nie mniej
niż
Naprężenia ściskające przy 10 %
odkształceniu, nie mniej niż
Chłonność wody po 24 h, nie więcej
niż
Zmiana wymiarów liniowych, nie
więcej niż
Współczynnik przewodzenia
cieplnego, max.
Wytrzymałość na ścinanie, nie mniej
niż

Jednostka

Odmiana
15
15,0

20
20,0

80

100

150

60

80

100

1,8

1,8

1,5

%

+-1,0

+-1,0

+-1,0

W/(mK)

0,042

0.040

0,040

kPa

nie normalizuje się

80

100

kg/m3
kPa
kPa
% (V/V)

12
12,0

Wyrób spełniający wymagania stawiane przed tym materiałem zgodnie z PN - B - 20130 : 1999.
Przeznaczenie i zakres zastosowania: Izolacja ścian zewnętrznych i stropodachów budynków
mieszkalnych w temperaturach do +80°C. Płyty są nieodporne na rozpuszczalniki aromatyczne, oleje i
smary. Nowoczesna metoda produkcji gwarantuje wyższe od wymagań normy parametry:
wytrzymałościowe, równomierną gęstość, dobrą spoistość, stabilność wymiarów.
Zalety styropianu: Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne Styropian ma jeden z najniższych
współczynników przewodzenia cieplnego (0,04 W/mK). Płyta styropianowa o grubości 10 cm zastępuje
150 cm muru z pełnej cegły ceramicznej Bardzo mała nasiąkliwość wodą. Zawilgocone materiały tracą
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właściwości izolacyjne, a w niskich temperaturach zamarzająca woda działa na nie destrukcyjnie
Styropian jest pozbawiony tej wady. Odporność na działanie czynników biologicznych Styropian nie
stanowi pożywki dla bakterii i pleśni. Odporność na działanie większości substancji chemicznych
Styropian jest niewrażliwy na działanie alkoholi, kwasów, ługów itp. Duża wytrzymałość mechaniczna
Dzięki małej ściśliwości, płyty styropianowe można stosować jako izolacje stropów i stropodachów.
6.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
6.3.1. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe.
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej
tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności
istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki,
pędzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany od płaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe,
żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich
normach przedmiotowych wymienionych w pkt. niniejszej ST.
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników,
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży
istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki).
Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału
izolacyjnego.
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan
techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej.
6.4. Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:
• oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki
materiału podłoża,
• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą
wyrównawczą),
• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego
wyschnięcia,
• w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających
się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa)
należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki
wypełnić zaprawą wyrównawcza,
• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
6.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
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Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C,
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych,
promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające
wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozków).
6.5.1. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek
gruntujący na całą jego powierzchnię.
6.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi - zakończeń lub styków z innymi elementami
elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty
zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie
płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny
po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
6.5.3. Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży,
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej,
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.
6.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną
siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie
zakryta zaprawą.
6.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
6.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
6.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż
po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną
szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań
projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na
elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku
odbicia rozproszonego poniżej 30.
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6.6. ODBIÓR ROBÓT
6.6.1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.
6.6.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):
Odbiór między fazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac termorenowacyjnych, odbiór
międzyfazowy powinien obejmować:
• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian istniejących i nowych do termorenowacji w
tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia,
• sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów
okiennych i drzwiowych,
• sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej,
• sprawdzenie jakości wykonania termorenowacji,
• sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, w tym dopuszczalnego
odchylenia powierzchni tynków,
• sprawdzenie przygotowania podłoża pod okładziny zewnętrzne,
• sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej ścian fundamentowych,
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych
należy sporządzić protokół.
6.6.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów
• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i protokołów odbiorów między fazowych,
• sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów
międzyfazowych,
sprawdzenia prawidłowości wykonania wypraw elewacyjnych i okładzin należy dokonać po
uzyskaniu przez fasadę pełnych właściwości techniczno-użytkowych.
6.7. Normy
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania
ciepła. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
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Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych
budynków Warszawa 2002 r.
ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15//.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15//.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
ZUAT 15///.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.
ZUAT 15//III.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo
ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów
budowlanych.

7. STOLARKA OKIENNA
7.1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru okien.
7.2. MATERIAŁY
7.2.1. Okna
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Okna z PCV, w kolorze białym, wykonane indywidualnie na zamówienie, z szybami termoizolacyjnymi
(szyby zespolone niskoemisyjne Uk - min 1,1 W/m2 x K, okucia obwiedniowe, wg opisu w przedmiocie
zamówienia i dokumentacji technicznej.
7.2.2. Wbudowywanie stolarki okiennej
7.2.2.1.Przygotowanie ościeży:
1) Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu.
2) Ościeża bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych komórkowych lub betonów
lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny być tak wykonane aby spełnione były
wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umożliwione uszczelnienie
przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą.
3) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan
powierzchni węgarków do których ma przylegać ościeżnica.
4) Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych oraz wymiary
okien podanych w projekcie technicznym.
7.2.2.2.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej:
1) Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli A)
2) Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia
się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża.
3) Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia
ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A),
a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź oscieża. Zestawione stojaki
ościeżnic należy łączyć za pomocą wkrętaków do drewna.
Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej.
Wymiary zewnętrzne
stolarki (cm)
Wysokość
Szerokość
Do 150
Do 150
150-200

Liczba
Rozmieszczenie punktów zamocowania
punktów
zamocowania
W nadprożu i progu
Na stojaku
4
Nie mocuje się
Każdy stojak w 2 punktach w
odległości około 33 cm od
nadproża i około 35 cm od
6
Po l punkcie w nadprożu i progu w 1/2
progu
szerokości okna

Powyżej 200 8

Powyżej 150 Do 150
150-200

4
8

Powyżej 200 10

Po 2 punkty w nadprożu i progu,
rozmieszczenie symetryczne w
odległościach od pionowej krawędzi
ościeża, równej 1/3 szerokości okna
Nie mocuje się
Po l punkcie w nadprożu i progu w 1/2
szerokości okna
Po 2 punkty w nadprożu i progu,
rozmieszczenie symetrycznie w
odległościach od pionowych
krawędzi ościeża, równych 1/3 wysokości
okna

Każdy stojak w 3 punktach
- w odległości około 33 cm od
nadproża;
- w ½ wysokości;
- w odległości 33 od dolnej
części ościeża

7.2.2.3.Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu:
1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach
lub listwach.
2) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.
W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i
powietrza może być dokonane następującymi sposobami:
• w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale
plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka,
• przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do
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10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8 - 10 mm powstałą po
dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale
plastycznym.
4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane
przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.
5) W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżom należy po zewnętrznej stronie
okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy
szczeliwem termoizolacyjnym.
6) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi
odchyłkami (nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych.
7) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć.
8) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów,
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w
ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do
ościeża jest zabronione.
9) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym
nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód
opadowych.
10) Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna.
11) Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na
zewnętrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie
umocowane we wrębie ościeżnicy.
12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy
dokładnie zamknąć.
7.3. ODBIÓR ROBÓT
7.3.1. Odbiór materiałów
Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w
budownictwie, którymi są:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
7.3.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Odbiór okien i ich montaż powinien obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór powinien
obejmować:
• sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i
spoziomowania,
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,
• sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub
ścianami,
• sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod
względem cieplnym i przed przenikaniem w ód opadowych,
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
• zgodność wbudowanego elementu z projektem,
• inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .
7.3.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
26

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,
• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów
• sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu
przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

8. CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH
8.1. WSTĘP
8.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt betonowych chodnikowych.
8.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) są częścią dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
8.1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
chodnika z płyt betonowych.
8.1.4. Określenia podstawowe
8.1.4.1.Betonowe płyty chodnikowe - kształtka wytwarzana z betonu metodą
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
8.1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania
ogólne".
8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne".
8.2. MATERIAŁY
8.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania
ogólne".
8.2.2. Betonowa płyta chodnikowa - wymagania
8.2.2.1.Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania płyt chodnikowych betonowych w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
8.2.3. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna płyt powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia
nie powinny przekraczać 2 mm dla płyt o grubości < 80 mm.
8.2.4. Kształt, wymiary i kolor płyt chodnikowych
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową płytę chodnikową o grubości 50 mm. Płyty o
takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości + 3 mm,
- na szerokości + 3 mm,
- na grubości + 5 mm.
Kolory płyt chodnikowych produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
i brązowy.
8.2.5. Cechy fizykomechaniczne betonowych płyt chodnikowych
Betonowe płyty chodnikowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej płyty
2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż
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8.2.6. Materiały do produkcji betonowych płyt chodnikowych
8.2.6.1.Cement
Do produkcji płyt chodnikowych należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej
niż „32,5"
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B19701 [4].
8.2.6.2.Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
8.2.7. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
8.2.8. Dodatki
Do produkcji płyt chodnikowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybawienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
8.3. SPRZĘT
8.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne".
8.3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z płyt betonowych
Małe powierzchnie chodnika z płyt betonowych wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a płyty betonowe chodnikowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
8.4. TRANSPORT
8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne".
8.4.2. Transport betonowych płyt chodnikowych
Uformowane w czasie produkcji płyty chodnikowe betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, płyty przewożone są na
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Płyty betonowe chodnikowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
8.5. WYKONANIE ROBÓT
8.5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
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8.5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż
0,97 według normalnej metody Proctora.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z płyt chodnikowych
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP >= 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.
8.5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
8.5.4. Warstwa odsączająca
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to
jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające
i odcinające".
8.5.5. Układanie chodnika z betonowych płyt chodnikowych.
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.
Płyty układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między płytami
wynosiły od 2 do 3 mm. Płyty należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu płyt, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni
chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z płyt chodnikowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do
użytkowania.
8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne".
8.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płyt chodnikowych
posiada aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w SST „Nawierzchnia z płyt
chodnikowych betonowych".
8.6.3. Badania w czasie robót
8.6.3.1.Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ±1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,
- szerokości koryta: ±5 cm.
8.6.3.2.Sprawdzenie podsypki
8.6.3.3.Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz
niniejszą SST.
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8.6.3.4.Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych płyt chodnikowych polega na
stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
8.6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
8.6.4.1.Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
8.6.4.2.Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać
±3 cm.
8.6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą co najmniej raz na
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
8.7. OBMIAR ROBÓT
8.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne".
8.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych
chodnikowych.
8.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne".
8.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych chodnikowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie płyt chodnikowych betonowych wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
8.10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
8.10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
8.10.2. Inne dokumenty Nie występują.
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9. POKRYCIA DACHOWE Z BLACHODACHÓWKI
9.1. WSTĘP
9.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
9.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w specyfikacji.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i
robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
9.1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystającymi ponad dach budynku:
9.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".
9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".
9.2. MATERIAŁY
9.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
9.2.2. Rodzaje materiałów
9.2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
9.2.2.2.Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane
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metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą
pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
9.2.2.3.Inne blachy płaskie:
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
9.2.2.4.Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami
poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką
epoksydową 10 mikrometrów.
9.2.2.5.Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową,
pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą
pasywacyjną.
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm.
9.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" Sprzęt
do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
9.4. TRANSPORT
9.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne".
9.4.2. Transport materiałów:
9.4.2.1.Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie
środki transportu:
samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie
może przekroczyć 1 m.
Przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.
9.5. WYKONANIE ROBÓT
9.5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a
łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie
większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), równość
płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), podkład powinien być
zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w
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styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych
powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, w
podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.
9.5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:
w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z
wymaganiami, deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną
dordzeniową ku górze.
Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być
większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski
należy układać „na pióro" i „wpust" lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe
niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski
okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.
papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu
gwoździami, podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku
pokryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na
pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe.
9.5.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:
podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek
obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być
większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5
cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, podkład pod
pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, łączonych na wpust lub przylgę. W
uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek na
styk, gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu
blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a
przy kryciu blachą miedzianą - gwoździe miedziane, w korytach dachowych, koszach, okapach o
szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. Podkład powinien być pełny, z desek układanych
na styk, podkład powinien spełniać wymagania podane powyzej.
9.5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące
zaleceń:
łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,
pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym
wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.
Wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. Wysokość deski
kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci dachowych, przy
kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić:
15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm,
20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm.
wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat,
łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem,
podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.
9.5.5. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów
i wymaganiami
producenta oraz normą PN-B-02361 :1999.
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9.5.5.1.Pokrycia z blach płaskich
9.5.5.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:
podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane powyżej, roboty blacharskie z blachy
ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie
niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie
wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z
betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu
zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć
na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.
9.5.5.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa
usztywniającego i pasa okapowego.
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od
0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w
dwóch rzędach mijankowo.
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w
zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami
oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych
do okapu.
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu.
Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z
górnym brzegiem deski i ponownie zagięty.
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o
10 cm.
Arkusze blach powinny być łączone:
w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm,
w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 20°,
lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,
w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach
stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek
powinien wynosić nie więcej niż 45 cm.
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki
stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o ^ arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki
stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż
kalenicy na rąbek stojący.
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni.
Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.
9.5.5.2.Pokrycia z blach profilowanych
9.5.5.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej
Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych
zaczepów grubości od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego.
Zamiast nitowania zaczep może być przylutowany do spodu blachy falistej.
Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, aby
każdy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu
wiatru należy blachę mocować trzema zaczepami na szerokości blachy.
Arkusze blachy powinny być łączone:
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w złączach prostopadłych do okapu - na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane nitami o
średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno być wykonane na
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej bla-chę dolną,
w złączach równoległych do okapu - na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności od
nachylenia połaci dachowej.
Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna
być pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachą kalenicową dopasowaną
indywidualnie do profilu blach.
W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny.
9.5.5.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej)
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B02361 :1999.
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było
na spodzie.
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na
spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m.
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż
55%.
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości
spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast
uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe,
należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku
pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki.
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można
mocować tylko blachą górną.
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia
połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niż 55%.
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub
śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy
mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe - w
przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności
giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za
pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów
podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy.
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich - co drugi
grzbiet.
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie
należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego.
9.5.5.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć
dachowych
stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.
Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane w
obrębie
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.
9.5.5.3.Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy
wykonane zgodnie z normą PN-EN 501 :1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów
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ciętych mogą być odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych
granicach właściwości wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania
dotyczące materiałów są określone w projekcie normy EN 988.
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych
układanych na ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm.
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie:
łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie,
łączone bez zginania w procesie montażu na budowie.
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do
pokryć dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.
W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie
powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników
atmosferycznych.
9.5.5.4.Pokrycia z blachy aluminiowej
Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych powinny
być stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2002.
Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.
Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być schowane w
obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu
powinny być zgodne z normą PN-EN 507:2002.
9.5.5.5.Inne pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowocynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe,
płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać
wymagania normy PN-EN 505:2002.
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać
na rąbek stojący.
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową,
cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu.
Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej
konstrukcji.
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny
spełniać
wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać
na rąbek stojący i na zwoje.
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachówkowym.
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z
powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną,
wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3: 2002.
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania norm
PN-EN 508-1 :2002 i PN-EN 508-3:2002.
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Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na
zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie
było narażone na działanie czynników atmosferycznych.
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:
blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą
piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi
wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych,
po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie
powierzchni blach, blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów
samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek
ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna
nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej.
Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali oraz w każdym
szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, przed montażem blach dachówkowych należy
zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od
okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony
pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza.
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu.
Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia
prawidłowego sposobu ułożenia, pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane,
tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,
niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci
do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30°
można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, wszystkie uszkodzenia powłok
powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową.
9.5.6. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można
wykonywać na oblodzonych podłożach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
9.5.7. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
9.5.7.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podłużnym.
9.5.7.2.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy
stosować koryt o przekroju prostokątnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
9.5.7.3.Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.
9.5.7.4.Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu.
9.5.7.5.Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów
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ponaddachowych.
9.5.7.6.Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub
innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.
9.5.7.7.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).
9.5.7.8.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PNEN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001 , PN-B-94701 :1999 i PN-B-94702:1999
9.5.7.9.Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać
wymaganiom w PN-EN 607:1999.
9.5.7.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe, łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być
lutowane na całej długości, mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50
cm, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
9.5.7.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe, łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.
9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
9.6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
9.6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
9.6.3. Kontrola wykonania pokryć
9.6.3.1.Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.
9.6.3.2.Pokrycia z blachy
a)
Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.
b)
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

9.7. OBMIAR ROBÓT
9.7.1. Jednostką obmiarową robót jest:
38

dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
9.7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
9.8. ODBIÓR ROBÓT
9.8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej
9.8.2. Odbiór podkładu
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w
kierunku równoległym do spadku.
9.8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub
utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podkładu,
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program
utrzymania pokrycia.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć
cenę pokrycia, w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
9.8.4. Odbiór pokrycia z blachy
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od
linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).
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Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
9.8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9.8.6. Zakończenie odbioru
9.8.6.1.Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.9.1. Pokrycie dachu blachą
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
oczyszczenie podkładu,
pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic,
koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub
(pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z
przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt
dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
likwidacja stanowiska roboczego.
9.9.2. Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy.
Montaż zbrojenia Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy.
9.10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
9.10.1. Normy
PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-89/B-27617
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy
miedzianej układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze
stali układanych na ciągłym podłożu.
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PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1 : Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
9.10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

10. TYNKI
10.1. WSTĘP.
10.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
10.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
10.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
Tynki wewnętrzne
Tynki zewnętrzne.
10.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

10.2. MATERIAŁY.
10.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
10.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

10.2.3. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w
szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

10.2.4. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty.
10.2.5. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
10.2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
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•
•
•
•

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

10.3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

10.4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

10.5. WYKONANIE ROBÓT
10.5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
10.5.2. Przygotowanie podłoży

10.5.3. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
10.5.4. Wykonywania tynków trójwarstwowych

10.5.5. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
10.5.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku
1:1:2.

10.6. KONTROLA JAKOŚCI
10.6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kształtu płytek
liczby szczerb i pęknięć,
odporności na uderzenia,
• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny
zewnętrznej).
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10.6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10.8. ODBIÓR ROBÓT
10.8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
10.8.2. Odbiór tynków

10.8.3. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
10.8.4. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

10.8.5. Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających
z podłoża, pilśni itp.,
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

10.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymałościowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.
Wymagania dotyczące elementów murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
Elementy kamienne.
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