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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1      Nazwa  nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
UAKTUALNIENIE DOKUMENTACJI PROJ.- KOSZT.   “TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

“SOMATYK”SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO  im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ 

1.2    Lokalizacja przedsięwzięcia.

   Teren przeznaczony pod remont stanowi fragment działki nr 1/24, naleŜącej do Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie.

1.3      Charakterystyka przedsięwzięcia.
1.3.1 Opis projektowanego zagospodarowania działki

  Projekt przewiduje termomodernizację ścian zewnętrznych , wymianę części stolarki okiennej  budynku
“SOMATYK”  
1.3.2 Bilans terenu, powierzchnie, kubatura

Powierzchnia zabudowy - 1180m2

Kubatura brutto - 23550m3 

1.3.3 Przeznaczenie obiektu i rozwiązania funkcjonalno - uŜytkowe

Celem inwestycji jest dostosowanie budynku  do obowiązujących norm cieplnych.

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji
robót.

Jednostka autorska: 
BIURO PROJEKTOWE ,,ARCONEL” sp. z o.o.
Al. Warszawska 75
20-803 Lublin

1.5 Organizacja robót i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie
robót, wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje  i urządzenia podziemne i naziemne oraz ewentualne
repery geodezyjne, a takŜe dostęp  do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.
Wykonawca  jest  zobowiązany do  zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aŜ
do  zakończenia  i  ostatecznego  odbioru  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia
do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem przez
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona  przez Inwestora. Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca :
a) zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, urządzenia, drogi i ogrodzenie
b) zapewni nadzór całodobowy terenu budowy
c) ubezpieczy budowę
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę
umowną.

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
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Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń
w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają  być  wykonane w zakresie przełoŜenia i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej  pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  wszelkie  spowodowane przez  jego
działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.7.    Ochrona środowiska.
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się  do przepisów i normatywów
z zakresu ochrony środowiska  na  placu budowy i  poza  jego  terenem.  Będzie  unikał  szkodliwych  działań,
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych
dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
Wykonawca  zabezpieczy  przed  uszkodzeniem  wszystkie  drzewa  znajdujące  się  na  terenie  budowy  nie
przeznaczone do usunięcia. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, urobisk i dróg dojazdowych,
− Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
3. moŜliwością powstania poŜaru.

1.8.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie.
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i  niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy  na budowę  i  będzie
utrzymywał  wyposaŜenie  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa,  a  takŜe  zapewni  wyposaŜenie   w
urządzenia socjalne oraz odzieŜ wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy
jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny
sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne
będą składowane    w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wyznaczenie  dróg
ewakuacyjnych    w przypadku awarii, poŜaru i innych zagroŜeń.

1.9.    Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowiązany będzie do:
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz
uzyskania jego akceptacji
- ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.   

1.10.    Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Inwestycja  nie wymaga zabezpieczenia chodników i jezdni

1.11.    Nazwy i kody  grup robót, klas robót i kategorii robót.
Nazwy i kody grup robót, klas i ich kategorii występują w SST poszczególnych robót.

1.12 Określenia podstawowe.
UWAGA:
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              Przy  prowadzeniu  przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń
równowaŜnych o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione  w Specyfikacji Technicznej,
Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej  na które Wykonawca jest zobowiązany  uzyskać zgodę
Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, Ŝe oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, Ŝe wyrób
i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja  zgodności  –  oświadczenia  producenta  lub  jego  upowaŜnionego  przedstawiciela,  stwierdzające  
 na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja  powykonawcza  budowy  –  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  zmianami
w projekcie  budowlanym i  wykonawczym, dokonanymi w trakcie  wykonywania robót,  a  takŜe geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone  w rozporządzeniu  nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002r.

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości
i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny  Słownik  Zamówień  –  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,  stworzony  
 na potrzeby zamówień publicznych.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość uŜytkową.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  naleŜy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach  uŜytkowych
umoŜliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań
podstawowych,  określonych w art.  5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania   w budownictwie
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle
produkcji,  zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych    do  realizacji  robót  –  właściwie
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN,
a takŜe inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót
budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia dotyczące
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. JeŜeli dokumentacja projektowa
przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego  wszystkie  wymagane dokumenty pozwalające  na korzystanie  z  tego źródła  oraz określające
parametry techniczne tego materiału.
Źródła uzyskania materiałów.
Doboru materiałów naleŜy dokonywać z zachowaniem załoŜonych projektem warunków technicznych 
i uŜytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  Ŝe  materiały  uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Wszystkie uŜyte  materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce,
spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  
w SST.
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych   i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
z jakiegokolwiek złoŜa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba Ŝe postanowienia ogólne  lub  szczegółowe warunków umowy
stanowią inaczej.
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku   i  Ŝwiru  będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą  wykorzystane  do robót  lub  odwiezione  na  odkład odpowiednio  do  wymagań
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie
tych materiałów do  innych  robót,  niŜ  te  dla  których zostały  zakupione,  to  koszt  tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
Stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa,  SST przewidują  moŜliwość  zastosowania równowaŜnego rodzaju  materiału  
w wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim zamiarze  co  najmniej  3
tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych
prze Inspektora nadzoru. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
2.1 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli
jakości materiałów i wyrobów.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość  i  właściwość do robót i były dostępne do
kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  InŜyniera  w  celu  sprawdzenia  zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem
jakości.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące
warunki:

- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzenia inspekcji,
- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały  i  urządzenia  wbudowane   odpowiadały
wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca  uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji
o  przewidywanym uŜyciu  podstawowych materiałów oraz  elementów konstrukcyjnych do  wykonania  robót,
a takŜe o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.         
Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporaŜeniową. 
Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposaŜenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń
czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  wydzielanych    przez  materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy
wyposaŜenia  w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt  ludzi  określonych Zarządzeniem MZiOS z  dnia
12.03.1996r. MP   nr 19 poz.231.  
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które  nie uzyskają akceptacji
inspektora  nadzoru inwestorskiego,  powinny być  niezwłocznie  usunięte  z  placu budowy.  W uzasadnionych
przypadkach  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  uzgodnieniu  z  projektantem  oraz  Zamawiającym  moŜe
pozwolić  Wykonawcy   na  wykorzystanie  materiałów  lub  elementów  budowlanych   nie  odpowiadających
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej  oraz specyfikacjach technicznych.
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.
W przypadku kiedy dokumentacja  projektowa przewiduje równowaŜne  stosowanie materiałów i  wyrobów,
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  autora  projektu   o  proponowanym wyborze.
Inspektor  nadzoru  po  uzgodnieniu  z  autorem projektu oraz  Zamawiającym,  podejmie  decyzję  o  zmianie.
Wybrany  i zaakceptowany  przez inspektora materiał lub wyrób nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego
zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie
i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez
jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy,  zostaną   przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów budowlanych.

4.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu.
Wykonawca  będzie  na  bieŜąco  usuwać,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczące opracowań przed rozpoczęciem robót.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót rozbiórkowych masztu, wiąŜe się to  z  uzyskaniem   decyzji
zezwalającej na w/w roboty, wydanej przez właściwy organ, na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji  robót,  którego  opracowanie  leŜy  po  stronie  Wykonawcy  i  którego   zakres  naleŜy  uzgodnić
z Inspektorem nadzoru.
5.2 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Dla obiektu powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu   i  wykonywaniu  robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach
i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.3 Teren budowy.
Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, złoŜony z części opisowej  i graficznej. 
Część opisowa powinna zawierać m.in.:
a) Wielkość  potrzeb  i  ich  rodzaj  w  zakresie  powierzchni  administracyjnej,  socjalnej,  magazynowej,

zadaszonej oraz składowisk, ew. zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania
placu budowy np. wzdłuŜ trasy itp.

b) Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych
c) Sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych
d) Wielkość potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody
e) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych
f) Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego
g) Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego
h) Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a takŜe zasady gromadzenia i usuwania

odpadów z placu budowy
i) Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

- Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego
- Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego,  socjalnego,  magazynowego, składowisk,  a  w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy
- Drogi dojazdowe
- Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru, a takŜe
odprowadzenia ścieków
- Rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpoŜarowych zbiorników wodnych
itp.

5.4 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.
Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracuje  lub  zapewni  opracowanie  projektu organizacji  budowy.   Projekt  organizacji  budowy
obejmuje m.in.:
a) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,

b) metody  i  systemy  wykonania  robót  z  uwzględnieniem  środków  realizacji,  jak:  materiały,  maszyny
 i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,

c) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,

d) plany zatrudnienia,

e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
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f) instrukcje montaŜowe i bhp,

g) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.
Projekt technologii i organizacji montaŜu
MontaŜ  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  konstrukcyjnych  o  większych  gabarytach  lub  masie
powinien  być  prowadzony  na  podstawie  projektu  technologii  i  organizacji  montaŜu.  Wykonawca  jest
zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montaŜu, prowadzić dziennik montaŜu.
Czynności geodezyjne na budowie.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  prawidłowe,  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  wytyczenie  nowo
projektowanych  obiektów  przez  uprawnionego  geodetę,  który  przeniesie  wysokości  z  reperów,  wyznaczy
kierunki  i  spadki  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznakowanie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami stałych i czasowych reperów i sieci punktów odwzorowania załoŜonej
przez inspektora nadzoru.
Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.
5.5 Dokumenty  budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego   i  Wykonawcę
w okresie  od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis  w dzienniku budowy będzie  opatrzony datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora ,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu,  przejęć  częściowych i  przejęć
ostatecznych robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan pogody i  temperaturę  powietrza w okresie  wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą  przedłoŜone Inspektorowi
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
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kaŜde Ŝyczenie Inspektora.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie
- operaty geodezyjne
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane  do wglądu na Ŝyczenie
Zamawiającego.

6. KONTROLA,BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWL ANYCH
6.1 Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  moŜliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
Część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
− wykaz zespołów roboczych, ich klasyfikacje i przygotowanie praktyczne
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

sterujących,  a  takŜe  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw, itp.
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
− sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  

i  sprawdzenie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek
 i wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakości.
        Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary
i  badania materiałów oraz robót  z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwość  są  określone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp
do pomieszczeń  laboratoryjnych,  w celu ich inspekcji.  Inspektor nadzoru będzie przekazywać  Wykonawcy
pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne,
Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych
materiałów, dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek.
     Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być   z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę  usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę
do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
6.4 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i  terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5 Raporty z badań.
      Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niŜ  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
    Dla celów kontroli jakości i  zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji
systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜne od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych
badań  wykaŜą,  Ŝe raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub  dodatkowych badań,  albo  oprze się  wyłącznie
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
− certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów,
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają
wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są  wymagane przez SST, kaŜda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
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7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Przy umowie ryczałtowej obmiar robót słuŜy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót w celu
rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót.
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników
zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w szacowaniu ryczałtu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich  robót.   Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności zgodnym z harmonogramem
finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów.
Zasady  określania  obmiarów  robót  i  materiałów  zgodnie  z  zasadami  KNR  lub  specyfikacji  technicznych
właściwych  dla  danych  robót.  Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  
w dokumentacji projektowej i harmonogramem finansowym załączonym do Umowy.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie,  w całym okresie
trwania  robót.  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  (  jeŜeli  będzie  to  konieczne  )
odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.4 Czas przeprowadzania obmiaru.
      Obmiary  będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika
do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1Rodzaje odbioru robót.
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
	 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

	 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

	 odbiorowi częściowemu,

	 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

	 odbiorowi po upływie okresu rękojmi,

	 odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niŜ
w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o  tym fakcie  Inspektora
nadzoru.
Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
 z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3 Odbiór ostateczny.
8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do ich ilości, jakości
i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa
poniŜej.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Inspektora  nadzoru  przy  udziale
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową  i  SST.  W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych
w trakcie odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy termin  odbioru
ostatecznego.  W przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  z uwzględnieniem tolerancji
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu   i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniać  pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót   w stosunku do  wymagań  przyjętych  w dokumentach
umowy.
8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

    - dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie    
    realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
    - szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  i ew. uzupełniające lub zamienne),
    - protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
    - protokoły odbiorów częściowych,
    - recepty i ustalenia technologiczne,
    - dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),
    - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
    - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ,
    - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów załączonych do      
    dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
    - rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót   
    właścicielom urządzeń,
    - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
    - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.3.3 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych  w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

9. ROZLICZENIA ROBÓT
9.1 Ustalenia ogólne.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować:
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-  Dokumentację  projektową  wykonawczą  budynku,  kompletny  projekt  sieci    ze  wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami
-  Wszystkie roboty budowlano montaŜowe 
-  Dostawę i montaŜ urządzeń,
-  Rozruch częściowy i końcowy
-  Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia 
-  Koszty organizacji placu budowy 
-  Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie 
z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,  
i  wprowadzeniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  postępu  robót,  konstrukcję
tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier,  oznakowań,  drenaŜu  
i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  ruchu.  Koszt  likwidacji  objazdów  /
przejazdów)
- Wykonanie ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych   i pomocniczych
- Ewentualnych odszkodowań i rekompensat z tytułu korzystania z sąsiedniej nieruchomości
- Wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ( np. wyposaŜenie w sprzęt p.poŜ.
opłaty za energię elektryczną, wodę telefon)
-  Opłaty  za  usługi  firm zewnętrznych (  np.  za  badania  geologiczne,  geotechniczne i  obsługę
geodezyjną )
-  Wszelkie  prace  i  czynności  niezbędne dla  osiągnięcia  zakładanych parametrów technicznych
inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie. 
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z

późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838

z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U.   z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321   z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).
Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,  poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- 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. Nr 120, poz. 1126).
- 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-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
-  Warunki  techniczne wykonania i  odbioru sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót.

UWAGA:    Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem.
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SST 2 ROBOTY IZOLACYJNE (PRZECIWWILGOCIOWE)

KOD 45320000-6 
Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Spis treści

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robót objętych SST
1.4 Określenia podstawowe
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podkładu
5.2. Gruntowanie podkładu
5.3. Izolacje papowe
5.4. Paroizolacja - folia PE
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Materiały izolacyjne
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej
8.2. Odbiór hydroizolacji
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
10.3 Dokumenty związane
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych   i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie
budowlanym.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  czynności umoŜliwiające i  mające  na celu wykonanie
izolacji  przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w w/w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” pkt 1.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny posiadać odpowiednio:

-aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
-certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN,
-certyfikat na znak bezpieczeństwa,
-certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
-na opakowaniu 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 robót.
2.1 Wymagania ogólne
2.1.1. 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.
2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną
odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  uŜyte  oraz  naleŜytą  przyczepność  do  sklejanych  materiałów,
określoną wg metody badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały  izolacyjne  powinny być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w sposób  wskazany
w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1 Superflex 10 – izolacja pionowa ścian piwnic i ścian fundamentowych (lub inna o nie gorszych 
parametrach)

SUPERFLEX 10 jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, niezawierającą rozpuszczalników i przez to
przyjazną dla środowiska, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. SUPERFLEX 10 przenosi rysy,
jest przyczepny, odporny na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aŜ do
stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 4030

MoŜna stosować na wszystkich podłoŜach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe,
beton, siporeks, tynk i jastrych przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem.
Poza tym do punktowego lub całopowierzchniowego klejenia (za pomocą SUPERFLEXu 10) wytłaczanych, twardych płyt
polistyrenowych (np. Perimate* DI, Perimate* DS lub Perimate* INS) oraz płyt styropianowych izwełny mineralnej
słuŜących jako płyty ochronne i drenujące.
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Rodzaj
Skład
Rozpuszczalniki
Konsystencja po wymieszaniu
Kolor
Gęstość gotowej mieszanki
Czas moŜliwej obróbki w temp. +20°C
Temperatura powietrza i obiektu w trakcie
stosowania
Temperatura materiału w trakcie stosowania
ZuŜycie 
Sposób nakładania 
Czas schnięcia* przy +20°C 
i 70% wilgotności względnej 
powietrza 
Sucha pozostałość 
Grubość nakładanej warstwy
Temperatura mięknienia wg metody R. und K. 

 

2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym
(KMB)
tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 
brak
pasta
czarny

ok. 0,7 kg/dm3

1 do 2 godzin
+1°C do +35°C
+3°C do + 30°C

3,5-4,5 l/m2 w zaleŜności od obciąŜenia wodą
gładka kielnia
ok. 3 dni
ok. 90% objętości
1,1 mm świeŜej warstwy odpowiada 1 mm przeschniętej powłoki

ok. +130°C

2.2.2 Eurolan TG2 – preparat gruntujący podłoŜe (lub inny o nie gorszych parametrach)
EUROLAN TG 2 jest gotową, bezbarwną, niemydlącą się, odporną na działanie zasad i silnie wiąŜącą zawiesiną na bazie
tworzywa sztucznego.
Baza
Konsystencja
Barwa
Rozpuszczalnik
Gęstość
Współczynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary wodnej
Sposób nanoszenia
ZuŜycie
Czas wstępnego wyschnięcia
Czas całkowitego wyschnięcia
Zakres temperatur podczas pracy
Środek czyszczący wstanie świeŜym
Środek czyszczący po związaniu preparatu

Rozcieńczalnik

 

zawiesina tworzywa sztucznego
płynna
po wyschnięciu przezroczysta
nie zawiera

ok. 1,01 kg/dm3

µH2O ok. 1800 
malowanie, natryskiwanie

ok. 150-250 ml/m2, zaleŜnie od chłonności podłoŜa
1 do 3 godzin w temp. +20°C
od 6 do 24 godzin, zaleŜnie od pogody
powyŜej +5°C
woda
rozcieńczalnik AX
woda

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty  wykonane  zostaną  ręcznie  lub  przy  uŜyciu  sprzętu  wskazanego  przez  Producenta  materiałów
izolacyjnych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.1. Wymagania ogólne.
Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałów odbywać  się  będzie na koszt
i odpowiedzialność  Wykonawcy. Harmonogram terminów dostaw musi być dostosowany do wykonywania robót
budowlanych, tak by uniknąć opóźnień. Transport i przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Transport i  przechowywanie, sposób dostawy i zabezpieczenia przed uszkodzeniami
podczas montaŜu musi być zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
PodłoŜe
PodłoŜe musi  być  niezmroŜone,  nośne,  równe i  wolne  od  smoły,  raków i  rozwartych rys, zadziorów oraz
szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie naleŜy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić.
W przypadku wody pod ciśnieniem Ŝelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoŜa nie powinny
posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyŜej 1 mm. MoŜna stosować na suchym i
lekko  wilgotnym,  lecz  chłonnym  podłoŜu.  Wilgotne  podłoŜe  wydłuŜa  czas  twardnienia.
Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno
lub gorąco) powłoki nadają  się jako podłoŜe o ile wykazują  wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej
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warstwy  uszczelniającej.  Miękkie,  grubowarstwowe  powłoki  np.  z  kationowych  emulsji  bitumicznych  lub
bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoŜe pod SUPERFLEX 10.
Przygotowanie podłoŜa
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoŜa. NaleŜy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki
fundamentowej naleŜy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów naleŜy potraktować ze
szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniŜające przyczepność części naleŜy
usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej produkcji firmy
Balduf-Pleidelsheim.

Mieszanie
Do komponentu płynnego SUPERFLEXu 10 dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z
nałoŜonym mieszadłem, aŜ do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są
dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych naleŜy przestrzegać podanego na pojemniku
stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. Do pobierania masy
uszczelniającej z pojemnika polecamy naszą kielnię czerpakową nr 1, do mieszania nasze mieszadło nr 4.

Gruntowanie podłoŜa
Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem np. EUROLAN 3 K, rozcieńczony wodą w
stosunku 1:10. PodłoŜa, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoŜa łuszczące się), naleŜy
zagruntować np. EUROLANem TG 2. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za
pomocą gładkiej kielni. 

Szpachlowanie drapane
śeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o duŜych porach, nierównych, jak i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane) np.
SUPERFLEXem 10. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie moŜna rozpocząć następny etap pracy.
W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach naleŜy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości
poniŜej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniajśce np. SUPERFLEXem 10. Przy rozwartości powyŜej 5 mm
naleŜy je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. naszą kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą
wody, wyrównawczą masą szpachlową np. HKS. Stosowanie naszej masy uszczelniającej na tego rodzaju
podłoŜach, na murze z bloków betonowych i bloków z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach
betonowych polecamy przy oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody niebędącej pod ciśnieniem. Przy wodzie
pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego naleŜy najpierw stworzyć zwartą
powierzchnię, np. przez nałoŜenie tynku z III grupy zapraw. 

Uszczelnienie ścian
Nakładanie uszczelnienia z materiału np. SUPERFLEX 10 następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie
2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach
roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest moŜliwe, tak by nie
uszkodzić warstwy połoŜonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciąŜenia spiętrzoną
(napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym roboczym naleŜy
zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. SUPERFLEX 10 osiąga swoje ostateczne właściwości
po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później moŜna przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenaŜu. NaleŜy uwaŜać,
aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona równieŜ pozostać na zimę bez
warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani Ŝwiru
gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia naleŜy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami
sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 6.
6.1. Materiały izolacyjne.

- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta   przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem,
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- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających   przez Producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania,

- odbiór  materiałów izolacyjnych powinien obejmować  sprawdzenie  zgodności   z  dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeŜeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o  jakości
wystawionym przez  Producenta  powinien  być  on  zbadany zgodnie  z  postanowieniami  normy
państwowej,

- nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,

- nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest  m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed
rozpoczęciem robót izolacyjnych.
JeŜeli  wszystkie  pomiary i  badania dały wynik pozytywny moŜna uznać  podłoŜa za wykonane prawidłowo
i zezwolić na przystąpienie do robót izolacyjnych.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa.
Wszystkie  ustalenia  związane z  dokonanym odbiorem robót  ulegających zakryciu   oraz  materiałów naleŜy
zapisać  w dzienniku budowy lub protokole podpisanymprzez przedstawicieli  Inwestora (Inspektor  Nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.1.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w realizowanych  robotach  i  ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą  do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką
formę przewiduje.
8.1.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do zakresu, jakości
i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru  ostatecznego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Zamawiającego  na  podstawie  przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych jeśli zostaną zlecone przez

Wykonawcę. 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania
oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty izolacyjne powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji  po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych
wad.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  ewentualnej  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podłoŜa,
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość uŜytych wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Pn-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
3. PN-B-27617:1997 – Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
4. PN-74/B-24622 – Roztwór asfaltowy do gruntowania
5. PN-74/B-30175 – Kit asfaltowy uszczelniający
6. PN-90/B-04615 – Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
7. PN-EN 12594:2004 – Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie próbek do badań
8. PN-EN 12597:2003 - Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia 

10.3. Dokumenty związane
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz.46) 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 45/96, poz. 200) 
3. Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  30 Września 1997 r.  zmieniające

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i  ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 132/97, poz. 878) .
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SST 2  ELEWACJE - METODA "LEKKA MOKRA".

Kod 45450000-6 ROBOTY  BUDOWLANE  WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
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1.3. Zakres robót objętych SST
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2.1.  Ogólne wymagania
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
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1.WSTĘP.
5.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
-wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków.
5.3. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2. Projektant sporządzający dokumentację projektową moŜe wprowadzać do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego
standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
 w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu , dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej.
5.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności , mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ,
wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach
robót termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny
i przygotowania podłoŜy i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
5.5. Określenia podstawowe , definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne” pkt1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy :
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO)-wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych
fabrycznie , dostarczany jako kompletny system i składający się minimum z następujących składników :
-zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu 
-materiału do izolacji cieplnej 
-jednej lub większej liczby określonych warstw systemu , w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie 
-warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane  przez producenta specjalnie dla systemu i podłoŜa.
Systemy BSO moŜna podzielić ze względu na:
-rodzaj zastosowanej izolacji termicznej-styropian , wełna mineralna (zwykła , lamelowa)
-sposób mocowania -klejenie ,klejenie /mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne
-rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny,polimerowy, krzemianowy, silikonowy)
-stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające , słabo rozprzestrzeniające , silnie rozprzestrzeniające.
PodłoŜe-powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. MoŜe być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym ,
organicznym i powłokami farb.
Środek gruntuj ący-materiał nanoszony na podłoŜe lub warstwę zbrojoną , celem regulacji (wyrównania , redukcji)
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna-materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła,  jako składnik BSO mocowany w formie
płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych   i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa(masa)klejąca-materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoŜa.
Łączniki mechaniczne-określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoŜa , na przykład  kołki
rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona-określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej .
Zawiera zbrojenie . Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego-określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu
kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym  na działanie alkaliów.
Zbrojenie -określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej.
Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa-określony materiał mineralny , organiczny i/lub nieorganiczny systemu , tworzący jego
wierzchnią warstwę . Warstwa wykończeniowa w połączen z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed
oddziaływaniem warunków atmosferycznych ; nadaje równieŜ systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające-listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki naroŜne (ochronne), profile dylatacyjne
, profile i elementy dekoracyjne , podokienniki- słuŜą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego
powierzchni.
5.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
5.7. Dokumentacja robót ociepleniowych.
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:
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-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.z 2004r Nr202 , poz.2072 z późniejszymi zmianami)
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.z 2004r Nr202 , poz.2072 z późniejszymi
zmianami)
-dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy , montaŜu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r Nr 108,poz.953 z późniejszymi zmianami)
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów
budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z2002r  Nr92 , poz.881),karty
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów , dotyczące stosowania wyrobów
-protokoły odbiorów częściowych , końcowych i robót zanikających , z załączonymi protokołami z badań kontrolnych
-dokumentacja powykonawcza , czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3 , pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r -Dz.U.z
2003r Nr207, poz.2016   z późniejszymi zmianami)
Roboty dociepleniowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej
wykonania.
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi :
-widoki elewacji , wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury
powierzchni ; w przypadkach bardziej złoŜonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji
-rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku
-rzut dachu , zawierający rozmieszczenie rur spustowych
-rysunki detali architektonicznych -szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką , podokiennikami , okapem
dachu , płytami balkonu , profilami dylatacyjnymi   i innymi elementami elewacyjnymi.

2. MATERIAŁY

1. Ogólne wymagania.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ,ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.2
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
-oznakowanie znakiem CE oznaczające , Ŝe dokonano oceny ich zgodnościze zharmonizowaną normą europejską ,
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi , albo:
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską , albo 
-oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające , Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE , dla
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”
Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju, pochodzenia , daty produkcji.

2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym   w dokumentach odniesienia
( normach , aprobatach technicznych).
2.2.1.Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np.dyspersja akrylowa , wodny roztwór szkła wodnego) stosowany ,
zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa , do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej , przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
2.2.2.Zaprawa (masa) klejąca-gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał ( na bazie cementu modyfikowany
polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem , zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej
do podłoŜa , zróŜnicowany zaleŜnie od rodzaju izolacji (styropian , wełna mineralna).Wybór zaprawy ma wpływ na
klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest takŜe do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stoŜek pomiarowy):10±1cm.
2.2.3.Płyty termoizolacyjne:
-płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada , EPS 80-036 Fasada) mają
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25m powyŜej poziomu terenu ( budynki
nowobudowane)oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.01.1995r).Mocowane są , zaleŜnie od
rodzaju podłoŜa , wysokości budynku i połoŜenia na ścianie – metodą klejenia , za pomocą  łączników mechanicznych lub
metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust,przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do
elewacji boniowanych produkowane są gotowe , frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane  są                              na
powierzchni zwykłych płyt . Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN13163
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-płyty ze styropianu ekstrudowanego- ze względu na niŜszą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość ,
mają zastosowanie w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa , wilgoć gruntowa ) , np. na
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164.
-płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków lub w
połączeniu ze styropianem tylko na części powyŜej 25m ponad poziomem terenu . Płyty z wełny mineralnej zwykłej
wymagają w kaŜdym przypadku mocowania mechanicznego , z wełny lamelowej mogą być zaleŜnie od właściwości podłoŜa ,
tylko klejone.  Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162.
-inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych -szkło piankowe , pianka mineralna .
2.2.4.Łączniki mechaniczne:
-kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon, polipropylen, poliamid , polietylen)
lub z blachy stalowej , z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. WyposaŜone są w talerzyki dociskowe , dodatkowo– w krąŜki
termoizolacyjne,zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych.
-profile mocujące -metalowe ( ze stali nierdzewnej , aluminium) elementy , słuŜące do mocowania płyt izolacji termicznej o
frezowanych krawędziach.
2.2.5.Zaprawa zbrojąca- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca
wypełniacze ( takŜe włókna) masa , nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych , w której zatapiana jest siatka zbrojąca . W
niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
2.2.6.Siatka zbrojąca-siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze min. 145g/m2 , wtapiana
w zaprawę zbrojącą.
2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie
-zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno -polimerowych ) suche zaprawy do wykonywania tynków
cienkowarstwowych. Mimo moŜliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów , dla poprawy cech optycznych ,
nasiąkliwości  i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewcyjnymi. ZaleŜnie od uziarnienie
(1.5÷6mm)wykonywane są w róŜnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, Ŝłobiony)
-masy akrylowe (polimerowe)-oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)gotowe materiały do wykonywania
tynków cienkowarstwowych . Barwione                  w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i
faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych
-masy krzemianowe (silikatowe)- oparte na bazie szkła wodnego potasowego ( z dodatkiem Ŝywicy akrylowej) gotowe
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych . Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi.
ZaleŜnie od uziarnienia (1÷3mm)wykonywane w róŜnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek ,
rowkowy lub modelowany
-masy silikonowe – oparte na bazie Ŝywicy (emulsji) silikonowej , gotowe materiały do wykonywania tynków
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi . Grubości i faktury powierzchni –
jak w przypadku tynków krzemianowych.
2.2.8.Farby – farby elewacyjne akrylowe , krzemianowe (silikatowe) i silikonowe , stosowane systemowo lub uzupełniająco
na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9.Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
-profile cokołowe (startowe)-elementy stalowe lub aluminiowe , słuŜące  do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi
powierzchni BSO , mocowane do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych
-naroŜniki ochronne – elementy: z włókna szklanego ( siatki) , PCW , blachy  stalowej i aluminiowej ( z ramionami a
siatki ) , słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (naroŜników budynków , ościeŜy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
-listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium)słuŜące do wykonywania styków BSO z innymi
materiałami ( np. ościeŜnicami)
-taśmy uszczelniające -rozpręŜne taśmy z elastycznej , bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin
dylatacyjnych , połączeń BSO z ościeŜnicami , obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi
-pianka uszczelniająca -materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej
-siatka pancerna- siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 500g/m2) do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu  mechanicznym (np. do wysokości 2m ponad poziomem
terenu)
-siatka do detali -siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 500g/m2) do  kształtowania detali elewacji
(boniowanie , profile ), listwy PVC do boni szer.3cm, gł.1.5cm
-profile (elementy) dekoracyjne- gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy , obramienia, podokienniki ) ,
wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane
-podokienniki – systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej (stalowej , aluminiowej ) , dostosowane
do montaŜu z BSO
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyŜej elementów.

3. Wariantowe stosowanie materiałów  
  Zgodnie z określeniem art.2 pkt1 Ustawy z dnia 16kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg
konieczności wyłącznego stosowania składników systemu , wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej,        pkt
3.1. Materiały i elementy . Na rynku europejskim (w tym krajowym ) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o Wytyczne do  Europejskich Aprobat  Technicznych – ETAG
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nr 004 na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB , udzielane w oparciu o Zlecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

4. Warunki przyj ęcia na budowę wyrobów ociepleniowych.
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę , jeśli spełniają następujące warunki:
-są zgodne z ich wyszczególnieniem  i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej
(szczegółowej)
-są   właściwie oznakowane i opakowane
-spełniają wymagane właściwości , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobów  lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów 
i wyrobów powinno być potwierdzone  wpisem do dziennika budowy.

5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych.
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt4 -Pakowanie ,przechowywanie i transport ).
Podstawowe zasady przechowywania :
-środki gruntujące , gotowe masy (zaprawy , kleje) , farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach ,
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem   i działaniem mrozu , przez okres zgodny z wytycznymi producenta
-materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach , w warunkach suchych , przez okres zgodny 
z wytycznymi producenta
-izolacja termiczna -płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych
-siatki zbrojące , listwy , profile , okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym.

 
3. SPRZĘT , MASZYNY  I NARZ ĘDZIA

1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3

2. Sprzęt do wykonywania BSO
3.2.1.Do prowadzenia robót na wysokości -wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego , stosowanych do
robót elewacyjnych
3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne  (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas , zapraw
i klejów budowlanych
3.2.3.Do transportu i przechowywania materiałów -opakowania fabryczne , duŜe pojemniki (silosy, opakowania typu
„big-bag”)do materiałów suchych  i konsystencji past
3.2.4.Do nakładania mas i zapraw -tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace , kielnie , szpachelki ,
łaty) oraz do podawania  i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające , agregaty , pistolety natryskowe)
takŜe w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały
3.2.5.Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne , piły ręczne i
elektryczne , frezarki do kształtowania krawędzi    i powierzchni płyt (boniowanie)
3.2.6.Do mocowania płyt -wiertarki zwykłe i udarowe , osprzęt (nasadki)do kształtowania otworów (zgłębianie
talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych)
3.2.7.Do kształtowania powierzchni tynków -pace stalowe , z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania
powierzchni
3.2.8.Pozostały sprzęt -przyrządy  miernicze , poziomice, łaty ,niwelatory , sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4

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

5.WYKONANIE   ROBÓT
5.1.Ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

5.2.Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO naleŜy:

-wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych,

jak   i   prac   renowacyjnych.   Projekt   powinien   przewidzieć   zamocowanie   elementów elewacyjnych w sposób nie

powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,

-przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

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

-wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie),

montaŜu (ewentualnie wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej, przejść iprzyłączy instalacyjnych na

powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa,

przede wszystkim

tynki wewnętrzne i jastrychy,

-wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3.Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, 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 krzyŜowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości  i nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących

powłok za pomocą rylca. Próba zwilŜania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub

spryskiwacza.

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego

(poziomego). Dopuszczalne wartości zaleŜne są od rodzaju podłoŜa (konstrukcje murowe, Ŝelbetowe monolityczne, Ŝelbetowe

prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej

ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej naleŜy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoŜa

występującego na docieplanym obiekcie). Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwi ć

uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoŜa na obiekcie.

Kontroli wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. Dotyczy to przede wszystkim podłoŜy istniejących - zwietrzałych

powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości naleŜy wykonać jej

badanie metodą „puli off, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). MoŜna takŜe wykonać próbę odrywania

przyklejonych do podłoŜa próbek materiału izolacyjnego.

1. Przygotowanie podłoŜa

ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych:

a) oczyścić   podłoŜe   z   kurzu   i   pyłu,   usunąć  zanieczyszczenia,   pozostałości   środków antyadhezyjnych  (olejów

szalunkowych),  mleczko  cementowe,  wykwity,  luźne  cząstki materiału podłoŜa,

b) usunąć   nierówności   i   ubytki   podłoŜa  (skucie,   zeszlifowanie,   wypełnienie  zaprawą wyrównawczą),
-usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia,

- w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich.

Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (róŜne rodzaje ścierniw),

ciśnieniowa) naleŜy dostosować do   rodzaju   i   wielkości   powierzchni   podłoŜa,   powstałe   ubytki   wypełnić

zaprawą wyrównawcza,

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

szczegółowej oraz przez producenta systemu,
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-wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty naleŜy 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 oddziaływaniemopadów

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umoŜliwiające

wykonywanie prac w warunkach podwyŜszonej wilgotności powietrza i obniŜonej temperatury powietrza (nocnych

przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia naleŜy uwzględnić w specyfikacji technicznej

szczegółowej.

5.5. l. Gruntowanie podłoŜa

ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.

5.5.2.MontaŜ płyt izolacji termicznej

Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi   i zamocować wzdłuŜ niej listwę cokołową

(3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować takŜe profile i listwy w miejscach

krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji

termicznej.Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości podłoŜa, w postaci

placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z

wełny mineralnej naleŜy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie naleŜy 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 ułoŜenie 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, niŜ 24 godziny  po zakończeniu klejenia, naleŜy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami

mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zaleŜna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju

podłoŜa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich

kołki rozporowe,   a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

5.5.3.Wykonanie detali elewacji

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i ościeŜy, szczeliny dylatacyjne, styki i

połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, naroŜników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków

siatki zbrojącej.

5.5.4.Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych     i drzwiowych. Na powierzchnię płyt

izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŜyć 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.

5.5.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej

ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
2.2.1. MontaŜ elementów dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
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5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niŜ po upływie 48 godzin od
jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleŜnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego 
i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną szczegółową (w SST naleŜy te wymagania opisać).
Sposób wykonania tynku zaleŜny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku
pomalować wybranym rodzajem farby - zaleŜnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na
powstawanie napręŜeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich naleŜy unikać stosowania kolorów ciemnych 
o współczynniku odbicia rozproszonego poniŜej 30.

3. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa.

6.2.1. Badania materiałów

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na
budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność uŜytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia,opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt.2.2.niniejsze  ST.

6.2.2. Ocena podłoŜa

Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

Jakość i funkcjonalność BSO zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych
robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola robót zanikających
(ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1.Kontroli przygotowania podłoŜa - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,

6.3.2.Kontroli jakości  klejenia płyt izolacji termicznej  - montaŜu profili cokołowych, przyklejenia płyt na
powierzchni  i krawędziach,  szczelności  styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt,
ukształtowania detali  elewacji  -  dylatacji,  styków i połączeń,
6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, połoŜenia
talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt                          (w płaszczyźnie lub do l mm poza nią),

6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej,
tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2 mm,
6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,

- malowania - pod względem jednolitości i koloru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności

w zakresie: - zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, -jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości przygotowania podłoŜa,
prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót   potwierdzają,   Ŝe   przygotowane   podłoŜa
nadawały   się   do   wykonania   robót ociepleniowych, a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań
odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych  z zastosowaniem systemów
ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takŜe „Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania
ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, naleŜy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy
odbiorze".
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach:

Odchylenie Odchylenie

Kategoria
tynku

powierzchni tynku od

płaszczyzny i 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

przecinających się

płaszczyzn od 
odchylenie kąta 

krawędzi pionowego poziomego przewidzianego 

od linii prostej w dokumentacji 

nie większe niŜ nie większe niŜ nie większe niŜ 3mm nie większe niŜ 

3 mm i w 2mm na 1 m i na 1 m i ogółem nie 3mm na 1 m 

liczbie nie ogółem nie więcej więcej niŜ 6 mm na 

większej niŜ 3 niŜ 4 mm w całej powierzchni 

na całej pomieszczeniach do między przegrodami 

III długości łaty 3,5m wysokości pionowymi (ściany, 
kontrolnej 2 m oraz nie więcej niŜ 6 belki itp.) 

mm w 
pomieszczeniach 

powyŜej 3,5 m 

wysokości 

Obowiązują takŜe wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niŜ

7 mm,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niŜ

10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały

kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości,

moŜliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
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7.1 Ogólne zasady
Ogólne   zasady   przedmiaru   i   obmiaru   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne"             pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1.Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w
stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi)do górnej krawędzi
warstwy ocieplanej.
7.2.2.Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe   od  l m2, doliczając w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeŜy,obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości
ościeŜy mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
Ogólne   zasady   odbioru    robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne"  pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych naleŜy przygotowanie  wraz z ewentualnym gruntowaniem
podłoŜa, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien
zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. NaleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją
techniczną) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia

nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu

określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed

odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy  stanowi   ostateczną ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i

zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na

podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest

przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane 

w trakcie wykonywania prac,

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

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

instrukcje producenta systemu ociepleniowego, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 

i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz

dokonać oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  a dostarczone przez wykonawcę

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
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JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku naleŜy

wybrać jedno z następujących rozwiązań:

- jeŜeli   to   moŜliwe,   naleŜy  ustalić   zakres  prac  korygujących,   usunąć   niezgodności wykonanego   ocieplenia  

 z   wymaganiami   określonymi   w  dokumentacji   projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie

do odbioru

jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają, bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia,

zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego   z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w

stosunku do ustaleń umownych,

w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie

wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.   Z czynności odbioru sporządza się

protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego   i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

ocenę wyników badań,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uŜytkowaniu   w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad

opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.   Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie  zauwaŜone wady w wykonanych  robotach ociepleniowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnos'ci podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy
zamawiającym  a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i
odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość  tych robót obliczona na podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilości robót  zakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres
robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają:
przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
-bsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi,
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
-ocenę i przygotowanie podłoŜa,
-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania BSO,
-wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałówelewacyjnych, krawędzie powierzchni)
oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej
-gruntowanie podłoŜa,
-przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych
nieszczelności,
-szlifowanie powierzchni płyt,
-mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zaleŜnie od systemu  i projektu robót ociepleniowych,
-ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
-wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
-gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili),
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-wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew naroŜnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem
połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.
-wyznaczenie przebiegu i montaŜ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem  połączeń w naroŜnikach wklęsłych i
wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni,zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.
-wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych)
-tynki, okładziny,
-malowanie,
-usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczeń,
-uporządkowanie terenu wykonywania prac,
-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą   i zgodnie z zaleceniami producenta,
-likwidację stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań mogą być
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy
rusztowań, koniecznych              do wykonywania robót na wysokości powyŜej 4 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt 9
szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Nor my

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 Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 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-0625 l Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71 /B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Ŝelbetowych.Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze.
PN-80/B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-1 0026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-1 0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-68/B-1 0024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych 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 ogrzewaniabudynków 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

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 15/Y.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/Y.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.
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ZUAT 15/Y.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB

Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/Y.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,

Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz.

Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywo we 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 l. 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, póz. 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 póz. 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. z2003 r., Nr 120, póz. 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, póz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŜenia przepisów ustawowych Państw

Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
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SST 3  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ

Kod 45421000-4
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
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1.WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montaŜu stolarki okiennej dla w/w
inwestycji
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaŜ stolarki okiennej
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi      
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji
"Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2.MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w specyfikacji  "Wymagania
ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót związanych z montaŜem stolarki   powinny
posiadać:
− 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.
Wbudować naleŜy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do montaŜu stolarki i ślusarki.
2.1. Rodzaje materiałów

– okna  PVC z profili wielokomorowych (U≤1.6W/m2K),
 z nawiewnikami higrosterowanymi (np. EHA 20-50 firmy AERECO);

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty związane  
z montaŜem stolarki i ślusarki wykonywać przy uŜyciu narzędzi i sprzętu standardowo uŜywanych do tego typu
robót, spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
W przypadku elementów stolarki zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami  lub
zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający  ich
uszkodzenie lub utratę stateczności.
KaŜda partia wyrobów przewidzianych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu naleŜy przechowywać i transportować w
odrębnych opakowaniach.
Skrzydła drzwiowe i ościeŜnice pakowane w folię lub karton. 
Transport i składowanie elementów ślusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile
aluminiowe winny być zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym
pomieszczeniu.

5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.
Przed rozpoczęciem montaŜu elementów stolarki  naleŜy sprawdzić:
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- prawidłowość wykonania ościeŜy,
- moŜliwość mocowania elementów do ścian,
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania;

MontaŜ okien PVC: 
- zamocować klinami ościeŜnice bez skrzydeł okiennych, dokładnie sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w
dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych przekątnych, róŜnica nie moŜe przekraczać 4 mm, 
- po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina odpowiedniej
wielkości;
w otworze bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina na górze miała szerokość 15-20 mm, na dole 40
mm, po 
bokach zaś mieściła się w granicach 10-15 mm. Przy otworze z węgarkiem większy luz, w granicach 15-20 mm,
wykonać w górnej części ościeŜnicy; ościeŜnicę wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł okna. 
- ościeŜnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozpręŜnymi ze stali nierdzewnej wg technologii
producenta. 
- uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostroŜnie, aby nie spowodowano  wykrzywienia ościeŜnic, tak
aby puchnąć miała moŜliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tęŜała; po stęŜeniu, nadmiar
pianki, który wypłynął obciąć noŜem. 
                                                       

6. KONTROLA JAKO ŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem stolarki  i ślusarki badaniom powinny podlegać
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie ościeŜy. Wszystkie materiały muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym
w dokumentacji projektowej. KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub
deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach  i aprobatach.
Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych;

Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.
Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót  z dokumentacją projektową i
SST 
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych
prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz robót
„zanikających”. 
NaleŜy zwrócić uwagę:
- by podczas montaŜu ościeŜnica nie była montowana za pomocą pianki montaŜowej; montowanie w ten

sposób drzwi moŜe grozić wypadnięciem całych drzwi; jedynym zalecanym sposobem montowania
ościeŜnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montaŜowych;

- na wypoziomowanie ościeŜnicy-powinna ona zachowywać kształt prostokątny;
- na zbyt obfite stosowanie pianki montaŜowej, co moŜe doprowadzić do rozepchnięcia ościeŜnicy;

ościeŜnicę naleŜy rozeprzeć za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych
krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki; pamiętać naleŜy równieŜ o tym, aby odpowiednio
zabezpieczyć powierzchnię ościeŜnicy przed uszkodzeniem podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod
czoło rozpórek naleŜy podłoŜyć miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury;

W przypadku montaŜu ościeŜnic  w ścianach  z cegły silikatowej naleŜy dodatkowo zwrócić uwagę na
zabezpieczenia ścian przed zabrudzeniem  i uszkodzeniem. 

Badania w czasie odbioru robót
Zakres czynności kontrolnych dotyczący jakości montaŜu stolarki i ślusarki powinien obejmować:
- zgodność z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji

projektowej,
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami,
- sprawdzenie działania części ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja;
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Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7.
Jednostką obmiarową dla stolarki budowlanej jest ilość sztuk wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera  i
sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8.

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu.
Przy robotach związanych z montaŜem stolarki  elementem ulegającym zakryciu są ościeŜa. Odbiór ościeŜy musi
być dokonany przed rozpoczęciem robót montaŜowych.
OścieŜa powinny być wyrównane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów
naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką
formę przewiduje.

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości      
 i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz,  dokumentacja powykonawcza),
2) szczegółowe specyfikacje techniczne,
3) dziennik budowy,
4) zaświadczenia o jakosci materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne,

certyfikaty, deklaracje zgodności),
5) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
6) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
7) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
8) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty montaŜowe związane z osadzaniem stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej powinny być odebrane jeśli
wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne         
 i prawidłowe pod względem merytorycznym.
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty montaŜowe nie powinny być przyjęte. W takim
przypadku naleŜy wymienić elementy uszkodzone lub poprawić źle osadzone elementy i  przedstawić je
ponownie do odbioru;
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montaŜowych  z zamówieniem,
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym        
 a Wykonawcą.
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Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej  i ślusarki aluminiowej po
uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i murów z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  do
dokonania potrąceń wynikających z obiŜonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady   
w zamontowanej stolarce lub ślusarce.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podłoŜa,
- dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki,
- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
- wykonanie robót wymienionych w pkt.1.3.,
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego;

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.

Wymagania  i badania.
- PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
- PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.
- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór
- PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości

oszklenia
- PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła „U”.

Metoda obliczeniowa
- PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. ObciąŜenia pionowe, zwichrowanie

 i siły operacyjne.
- PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w

kolejnych jednorodnych klimatach
- PN-EN 1529:2001   Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji
- PN-EN 1530:2001   Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji
- PN-EN 951:2000   Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności
- PN-EN 950:2000   Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym
- PN-EN 952:2000  Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru
- BN-84/6829-04   Szkło budowlane  Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła drzwiowe
- PN-B-13079:1997 Szkło budowlane
- PN-B-13083:1997 Szkło budowlane bezpieczne
- PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. wymagania i obliczenia
- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  w budynkach.

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
Wymagania
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Inne opracowania
- „Katalog dla architektów” f. Metalplast Bielsko S.A.;

Metalplast-Bielsko SA, ul. Warszawska 153, Bielsko-Biała www.metalplast.pl
- Katalog wyrobów f. Porta (styczeń 2002);

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo www.porta.com.pl
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-4054/99;
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SST 4 OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ  
45233100-0

SST 4.1 OBRZEśA BETONOWE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa 
1.2. Zakres stosowania ST

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego

obrzeŜa chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST ,,Wymagania ogólne” pkt2
2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
− obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
− Ŝwir lub piasek do wykonania ław,
− cement wg PN-B-19701 [7],
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja

W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy:
− obrzeŜe niskie - On,
− obrzeŜe wysokie- Ow.

W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych

Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm
obrzeŜa 1 b h r

On 75
100

6
6

20
20

3
3

Ow
75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m
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wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy

Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3
Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe powierzchnie:
liczba, max 2 2
długość, mm, max 20 40
głębokość, mm, max 6 10

2.4.4. Składowanie

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
rodzajów i gatunków.

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek                 i przekładek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa.

2.4.5. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30.
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy

świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],      a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6].

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-08.01.01
„KrawęŜniki betonowe” pkt 2.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrzeŜy betonowych
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton

wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew.

konstrukcji szalunku.
5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława)

PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze Ŝwiru lub
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
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5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem (odległością

górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,

starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową

w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w
naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do
1 mm.

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie:
- koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
- podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
- ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną
głębokość.
7. obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonane koryto,
− wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− rozścielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie obrzeŜa,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa,
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i

mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.
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SST 4.2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Spis treści

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robót objętych SST
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKO ŚCI
7.OBMIAR ROBÓT
8.ODBIÓR ROBÓT
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
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 WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania ST

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1..
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
− dróg i ulic lokalnego znaczenia,
− parkingów, placów, wjazdów do bram i garaŜy,
− chodników, placów zabaw, ścieŜek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie

powinny przekraczać:

− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

− na długości± 3 mm,

− na szerokości ± 3 mm,

− na grubości± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa.
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niŜ 5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu
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Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, jeŜeli:

− próbka nie wykazuje pęknięć,

− strata masy nie przekracza 5%,
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest większe niŜ 20%.

2.2.7. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej
niŜ 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej niŜ „32,5”.
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy załoŜonych

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych 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 zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST  „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na

szynie lub krawęŜnikach.
4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości
betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową,
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. PodłoŜe

PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP ≥ 35 [7].

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoŜa powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.
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5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być

zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, moŜe stanowić:

− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
− podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować krawęŜniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez InŜyniera.
5.5. Podsypka

Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do               5 cm. Podsypka powinna

być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru -
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez InŜyniera.

Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły
od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy
uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem

spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących badań wyrobu
na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy

Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie  cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłuŜne

Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczać 0,8 cm.
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6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niŜ 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam,
gdzie poleci InŜynier.
7. obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoŜa,
− ewentualnie wykonanie podbudowy,
− wykonanie podsypki,
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki.

Zasady ich odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne”.
9. podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy),
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki,
− ułoŜenie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie 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 uŜytku. Skład, wymagania   i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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ST5 IZOLACJA CIEPLNA STROPU NAD OSTATNI Ą 
KONDYGNACJ Ą

Spis treści

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKO ŚCI
7.OBMIAR ROBÓT
8.ODBIÓR ROBÓT
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

.
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1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robt termoizolacyjnych
polegających na dociepleniu granulatami z wełny mineralnej niedostępnych przestrzeni stropodachów dwudzielnych tzw.
wentylowanych

1.2Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych   i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie budowlanym.

1.4.Przedmiot i zakres robt objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności majcych na celu wykonanie izolacji termicznejmetodą wdmuchiwania
granulowanej wełny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostępnych lub trudno  przestrzeni stropodachów
wentylowanych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
oglne” 

2.2.Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i  powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe
Do materiałów podstawowych zaliczane są granulaty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej spełniające wymagania zawarte

w odpowiednich aprobatach technicznych.
2.2.2. Materiały pomocnicze
Do materiałow pomocniczych zalicza się:
– kominki wentylacyjne
– materiały do zasklepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu B15 i klej mrozoodporny do ich
wklejenia,
– papa termozgrzewalna
– elastyczny uszczelniacz dekarski,
– gaz propan-butan w butli do mocowania  papy termozgrzewalnej.

2.3.Warunki przyj ęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów wentylowanych
Wyroby do robt izolacyjnych mogą być  przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczeglnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej rwnieŜ  karty katalogowe
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachw i stropów w poddaszach nieuŜytkowych
wdmuchiwanych granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony,
lub protokołem przyęcia materiałów.
2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robt izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania granulatów pakowane w worki powinny być
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.
Opakowania granulatu naleŜy układać na równym podłoŜu do wysokości 2 m, tak by zachować ich dobry stan techniczny.
Dopuszcza się inny niŜw opakowaniach (workach) sposób pakowania i magazynowania granulatów, uzgodniony z odbiorcą
(wykonawcą) robót izolacyjnych), gwarantujący, Ŝe granulat nie będzie naraŜony na zniszczenie mechaniczne oraz na
zawilgocenie.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI
3.1.Oglóne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania oglne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2.Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a takŜe bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujących izolację stropu lub stropodachu.



BIURO PROJEKTOWE
“ARCONEL” sp. z o.o.
 Aleja Warszawska 75

        20-803Lublin

PROJEKT BUDOWLANY- architektura
UAKTUALNIENIE DOKUMENTACJI PROJ.- KOSZT.

“TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU “SOMATYK”SZPITALA
NEUROPSYCHIATRYCZNEGO  im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Str.54

Przy doborze narzędzi i sprzętu naleŜy uwzględnić  równieŜ wymagania producenta

3.2.1. Maszyny  i agregaty wdmuchujące
Maszyny  i agregaty wdmuchujące naleŜy dobierać, tak aby ich wydajność była dostosowana do rodzaju istniejącej
konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu uŜytkowym.
Maszyny  o zbyt duŜej wydajności mogą powodować  większe zuŜycie granulatu niŜ zakłada projekt, a jednocześnie
formować tzw. „kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h.
Kompletny zespół  dozująco-wdmuchujący stanowi:
1. Agregaty o napędzie elektrycznym lub spalinowym.
2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposaŜone w zaciski oraz dysze redukcyjne.
3. Specjalne końcwki wdmuchujące umoŜliwiające sterowanie strumieniem granulatu.
Agregaty lub maszyny powinny być wyposaŜone w odpowiednie mechanizmy i podzespoły pozwalające na regulację i
róŜnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu
elastycznego.

3.2.2. Sprzęt techniczny i bhp
1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni stropodachw sprzęŜony z okularem
peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjęć izolowanych przestrzeni.
2. Detektor laserowy do wykrywania prętw zbrojenia w płytach dachowych.
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworw technologicznych oraz inwentaryzacji ścianek aŜurowych i pełnych w
stropodachach, a takŜe do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.
4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg.
5. Wiertarka udarowa.
6. Młotek udarowy.
7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą 
8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.
9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcwki wdmuchującej.
10. Ubrania ochronne i robocze.
11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach pokrycia dachowego 
i przy kominkach wentylacyjnych.
12. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe.
13. Kaski ochronne.
14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum 20 mm.
15. Rękawice pyłoszczelne.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU
4.1.Oglne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania oglne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2.Transport materiałów
4.2.1. Wyroby do robt termoizolacyjnych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułoŜonych na paletach naleŜy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Transport granulatu do końcwki wdmuchującej odbywa się  zespołem dozująco-wdmuchującym, ktrego parametry określono
w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.
5. WYMAGANIA DOTYCZ �CE WYKONANIA ROBT
5.1.Oglne zasady wykonania robt podano w ST „Wymagania oglne” 
5.2.Warunki przyst�pienia do robt
Przed przystąpieniem do wykonania robt ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu naleŜy przeprowadzić kontrolę
zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.
W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana podświetloną lunetą obserwacyjną poprzez
nawiercone otwory w płytach dachowych
W trakcie kontroli naleŜy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość,
układ konstrukcji dachu  a takŜe układ ścianek podtrzymujących płyty
5.3.Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych  z granulowanej wełny mineralnej
Prace termoizolacyjne stropodachw wentylowanych i stropw w poddaszach nieuŜytkowych z granulowanej wełny mineralnej
powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę.
Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywaś się  metodą wdmuchiwania za pomocą
specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego opisanego w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.
W niedostępne przestrzenie stropodachw wentylowanych granulat wdmuchuje się przez otwory technologiczne. W kaŜdym
polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory – jeden do wdmuchiwania
granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę rwnomierności układania granulatu. Wdmuchiwanie granulatu
powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności przygotowawczych, takich jak:
– wytrasowanie osi otworw technologiczno-montaŜowych, zgodnie z dokumentacją projektową (przy wykonywaniu tej
czynności na dachach lub stropach Ŝelbetowych naleŜy wykorzystywać  detektory do wykrywania zbrojenia),
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– wycięcie otworów technologiczno-montaŜowych, zgodnie z dokumentacją projektową i ST
– sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu
– zabezpieczenie przed zalaniem niektrych otworw technologiczno-montaŜowych.
W celu rwnomiernego ułoŜenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione przedmuchuje się  samym powietrzem, a miejsca
puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. 
Po ułoŜeniu granulatu naleŜy wykonać  czynności końcowe:
– zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,
– zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,
– uzupełnić i  uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,
– usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robt termoizolacyjnych.

5.4.Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachw wentylowanych z granulowanej wełny mineralnej
Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać następujące wymagania:
5.4.1. Grubość nakładanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niŜ grubość określona w dokumentacji projektowej, przy
czym minimalna grubość nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosić co najmniej 100 mm.
5.4.2. Termoizolacja powinna być ułoŜona bez przerw i ubytkw, tzw. kieszeni.
5.4.3. Maksymalna wilgotność granulatu moŜe wynosić nie więcej niŜ 2%.
5.4.4. Termoizolacja nie moŜe zatykać otworów wentylacyjnych.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓt
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.2.Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachw wentylowanych

Przed przystąpieniem do robt termoizolacyjnych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do
wykonywania robót oraz kontroli zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym.
6.2.1. Badania materiałów
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisw w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub w
protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę,
potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) robt termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamwienia, a takŜe odpowiednimi

aprobatami technicznymi.
6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnejś
b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieuŜytkowym oraz układu ścianek podtrzymujących płyty dachowe
Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji projektowej, a następnie odnotowane w

formie protokołu kontroli, wpisane do dziennikabudowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieŜącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej, instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu
termoizolacji.
W czasie wykonywania robt naleŜy rwnieŜ sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli lub w dzienniku budowy
wilgotności granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz z
postępem robót dokumentację fotograficzną.

Przed zakryciem otworw technologicznych naleŜy dokonać sprawdzenia termoizolacji w zakresie:
a) grubości,
b) gęstości,
c) równomierności ułoŜenia,
d) wilgotnośści.
Grubość naleŜy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocą pręta zwilŜonego smarem lub
olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) bądź miernikiem laserowym (poddasza nieuŜytkowe i
stropodachy).
Gęstość naleŜy sprawdzić w następujący sposób: granulat naleŜy wdmuchiwać z dyszy, z wysokości równej ok. 1 m, do
zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym kształcie, o wymiarach (w świetle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemności równa
0,25 m3). Powierzchnia tak wykonanej warstwy naleŜy wyrównać do górnej krawędzi zbiornika usuwając nadmiar granulatu.
Zawartość zbiornika zwaŜyć z dokładnością do 100 g.
Gęstość naleŜy obliczyć ze wzoru: w którym:
Pk – gęstośc próbki, kg/m3,
m – masa próbki, kg,
V – objętość próbki, m3.
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a następnie odnotowane
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.4.Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robt przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczeglności
w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i ST
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
– prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
niniejszej ST.
Przy badaniach w czasie odbioru robt naleŜy wykorzystywać yniki badań  dokonanych przed przystąpieniem do robót i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy  dotyczące wykonanych robót
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w
dzienniku budowy  i protokolepodpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2.Szczegóowe zasady obmiaru robt termoizolacyjnych stropodachw wentylowanych  z granulowanej wełny
mineralnej
Termoizolację  stropodachów wentylowanych  określonej grubości oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni, z dokładnością do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się z dokumentacji projektowej
lub pomiaru w naturze w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane większe
od 1 m2.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBT
8.1.Ogólne zasady odbioru robt podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2.Odbir robt zanikających i ulegających zakryciu
Termoizolacje stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej są robotami
zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac.
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań
naleŜy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. JeŜeli wszystkie pomiary
i badania dały wynik pozytywny  moŜna uznać, Ŝe kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany
JeŜeli chociaŜ Ŝeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien być
odebrany. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1.Oglne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robt podano w ST
„Wymagania oglne”
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robt termoizolacyjnych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pewnego zakresu robt i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorw częściowych robt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
Metoda obliczania.
PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości
cieplnych.
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe.
Tabelaryczne wartości obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynkw. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementw budynku.
Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja
międzywarstwowa. Metody obliczania.
PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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10.2Inne dokumenty i instrukcje

– Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów - stropodachów dwudzielnych tzw.
wentylowanych metodą wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: „Sposób wypełniania materiałami izolacyjnymi
trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni poddachowych, zwłaszcza w budownictwie oraz zespół
dozująco – wdmuchujący do wypełniania trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni  materiałami izolacyjnymi” określony
mianem systemu „STROPTERM



BIURO PROJEKTOWE
“ARCONEL” sp. z o.o.
 Aleja Warszawska 75

        20-803Lublin

PROJEKT BUDOWLANY- architektura
UAKTUALNIENIE DOKUMENTACJI PROJ.- KOSZT.

“TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU “SOMATYK”SZPITALA
NEUROPSYCHIATRYCZNEGO  im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Str.58

 ST6  INSTALACJA  C.O i C.T.

Spis zawartości opracowania

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNO ŚCI

- WYKAZ PRZEPISÓW
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1. WSTĘP

-      Przedmiot ST  

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest demontaŜ istniejącej i zaprojektowanie nowej instalacji c.o. w
modernizowanym budynku “SOMATYK” Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego przy ul.
Abramowickiej 2 w Lublinie.

-      Zakres zastosowania ST  

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

-      Zakres robót objętych ST  

Specyfikacja  ma  zastosowanie  przy  wykonywaniu  instalacji  c.o.  w  budynku.  Obejmuje  następujące
roboty:
● demontaŜ instalacji istniejącej
● montaŜ rurociągów,
● montaŜ grzejników,
● montaŜ armatury,
● zabezpieczenie antykorozyjne,
● izolacja termiczna,
● badania i próby,
● regulacja instalacji,
● odbiór wykonanych robót.

-      Podstawowe określenia  

Definicje i określenia zgodnie z PN-90/B-01430 oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL – 05.2003r.

-      Nazwy i kody robót budowlanych  

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

-      Ogólne wymagania dotyczące robót  

Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji oraz pozwolenie na budowę
wydane przez właściwy terenowo organ władzy budowlanej.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem moŜliwości technicznych realizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
Wszelkie  uzasadnione  zmiany  i  odstępstwa  proponowane  przez  wykonawcę,  powinny  być  obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie  wykonawstwa,  powinny  być  kaŜdorazowo  potwierdzone  wpisem  inspektora  nadzoru  do  dziennika
budowy,  a  w przypadku uznanych przez  niego  za  konieczne  równieŜ  potwierdzone przez  autora  projektu.
Wszelkie  zmiany i odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie mogą  powodować  obniŜenia
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w
dokumentacji  technicznej  na inne, nie mogą  powodować  zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej  i winny być
uzgodnione z autorem projektu.

-      Materiały  

-      Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ze  względu  na  konieczność  przeprowadzenia  obliczeń  przyjęto  konkretne  rozwiązania  materiałowe,
jednak po przeprowadzeniu obliczeń  sprawdzających i  pisemnym uzgodnieniu z projektantem i inspektorem
nadzoru moŜliwa jest zamiana elementów instalacji na inne, o nie gorszych parametrach. 
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2.2. Przewody główne

Poziomy, piony, podejścia do rozdzielaczy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem, średnich wg PN-
74/H-74200 łączonych przez spawanie. Połączenia z armaturą gwintowane.

Zabrania się stosowania w instalacji łączników ocynkowanych.
Na przepusty instalacyjne p.poŜ. naleŜy zastosować ogniochronną elastyczną masę uszczelniającą EI 120

np. CP 601S firmy HILTI.

2.3. Grzejniki

Jako  elementy grzejne obrano grzejniki  stalowe profilowane płytowe typ  CosmoNova firmy VNH z
Wałcza zasilane od dołu, higieniczne bez Ŝeber konwekcyjnych. Uchwyty do grzejników specjalne typu Senior
przeznaczone do grzejników higienicznych.

W sanitariatach  zastosowano  grzejniki  drabinkowe  typ  CosmoART  standard  firmy  VNH  z Wałcza.
Grzejniki montować na wysokości zaleŜnej od wysokości grzejnika, według rozwinięcia instalacji. Mocowanie
do ścian za pomocą standardowych uchwytów.

W pomieszczeniach “wilgotnych” np. wc, łazienki, hydroterapia itp., ze względu na moŜliwość korozji
spowodowanej zwiększoną wilgotnością,  zastosowano grzejniki ocynkowane ogniowo. Grzejniki ocynkowane
wykonywane są na specjalne zamówienie (dłuŜszy okres oczekiwania).

2.4. Armatura

W instalacji c.o. naleŜy stosować następujące typy armatury i osprzętu:
Do regulacji ilości czynnika grzejnego dopływającego do grzejników słuŜą zawory podwójnej regulacji z

nastawą wstępną firmy Danfoss typ RTD-N φ15 montowane na gałązkach zasilających.
Na zaworach  RTD-N  montować  głowice  termostatyczne  firmy  “Danfoss”  typ RTD 3120,  model

instytucjonalny,  wzmocniony,  zabezpieczony  przed  manipulacją,  z moŜliwością  ograniczania  i blokowania
ustawionej temperatury. Głowice są zabezpieczone przed kradzieŜą i manipulacją.

W  celu umoŜliwienia  odcięcia  lub demontaŜu  grzejnika,  na gałązkach  powrotnych  grzejników
zaprojektowano zawory stopowe firmy Danfoss typ RLV lub RLV-S  φ15. Zawory grzejnikowe regulacyjne i
powrotne w wersji prostej.

W celu zrównowaŜenia ciśnienia w części wysokiej budynku dobrano automatyczne zawory podpionowe
firmy Danfoss typ  ASV-PV montowane na podejściach pod piony,  na przewodach powrotnych oraz zawory
odcinające typ ASV-M na przewodach zasilających. Oba zawory naleŜy połączyć kapilarą.

W celu zrównowaŜenia ciśnienia w części niskiej budynku dobrano ręczne  zawory regulacyjne firmy
Danfoss typ MSV-I montowane na podejściach pod piony, na przewodach zasilających oraz zawory odcinające
typ MSV-M na przewodach powrotnych.

Na odgałęzieniach od rozdzielaczy stosować zawory kulowe gwintowane, ciśnienie PN 10.
Dla średnic do DN 50 stosować armaturę gwintowaną, a powyŜej kołnierzową.
Odpowietrzenie  instalacji  według normy PN-B-02420 przez automatyczne zawory odpowietrzające  z

zaworem stopowym  φ15  montowane w najwyŜszych punktach pionów zasilających,  a  takŜe ręczne  zawory
odpowietrzające na grzejnikach. NaleŜy przedłuŜyć piony zasilające, tak Ŝeby odpowietrznik był na wysokości
ok. 200 cm nad posadzką.

Wszystkie zawory podpionowe z kurkami spustowymi od strony pionów lub odgałęzień.
Odwodnienie  przez  zawory  grzejnikowe  powrotne  oraz  kulowe  zawory  odcinające  na przewodach

spustowych w najniŜszych punktach instalacji.
PoniewaŜ  piony są  zakryte,  w celu  umoŜliwienia  dostępu słuŜbom eksploatacyjnych do  armatury,  w

miejscach montaŜu zaworów podpionowych oraz odwadniających i odpowietrzników naleŜy zamontować szafki
z drzwiczkami zamykanymi na klucz.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Do zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych stosować:
1.  Farba  ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna czerwona tlenkowa  (np.  CEKOR-R firmy „Polifarb  Cieszyn-
Wrocław”.)
2. Nawierzchniowa emalia alkidowa (np. IRMAK 80 firmy „Polifarb Cieszyn-Wrocław”).

Łączna ilość warstw 4, grubość całkowita 80 – 120 µm. Zastosowane powłoki malarskie muszą spełniać
wymagania temperaturowe, przy których pracuje instalacja.
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2.6. Izolacja termiczna

Izolacja powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-02421:2000.
Przewody  poziome  nad  stropem  podwieszonym  na  niskim parterze  naleŜy  zaizolować  termicznie

otulinami z wełny mineralnej  typ FLEXOROCK firmy ROCKWOOL o grubości 30 mm (przewody zasilające) i
20 mm (przewody powrotne), w płaszczu osłonowym ze zbrojonej włóknem szklanym folii aluminiowej.

Przewody poziome biegnące po wierzchu pod stropem części niskiej budynku (część magazynowa) naleŜy
zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej typ TERMOROCK firmy ROCKWOOL o grubości 30 mm
(przewody zasilające) i 20 mm (przewody powrotne), w płaszczu osłonowym z wykończeniem z folii PCV.

Przewody poziome i pionowe zabudowane naleŜy zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej typ
PIPE  SECTION  firmy  ROCKWOOL o  grubości  20  mm (przewody  zasilające  i  powrotne),  bez  płaszcza
osłonowego.

-      Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na  jakość  wykonywanych robót.  Liczba i  wydajność  sprzętu  będzie gwarantować  przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt
będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
uŜytkowania.

-      Transport  

Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba środków transportu powinna gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie z  zasadami zawartymi  w
dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiały naleŜy przewozić środkami krytymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się.

-      Wykonanie robót  

-      Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

MontaŜ instalacji powierzyć wykwalifikowanym instalatorom.
Roboty  wewnętrzne  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i Odbioru

Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL – 05.2003r.

5.2.           MontaŜ rurociągów  

Projektowana  instalacja  centralnego  ogrzewania  jest dwururowa z  rozdziałem  dolnym.  Instalację
podzielono na 6obiegów:

A- instalacja c.o. do Izby Przyjęć dn 32;
B- instalacja c.o. “SOMATYK” strona zachodnia dn 50;
C- zasilanie central wentylacyjnych w wentylatorowni dn 40;
D- zasilanie centrali wentylacyjnej sterylizatorni dn 25;
E- instalacja c.o. “SOMATYK” strona wschodnia dn 50;
F- instalacja c.o. część niska (apteka z przychodnią) dn 40.

Projektuje  się  demontaŜ  całej  istniejącej  instalacji  c.o.  łącznie z  rozdzielaczami.  Przewody  kryte  w
ścianie pod tynkiem, po odcięciu naleŜy pozostawić. NaleŜy zdemontować wszystkie grzejniki, armaturę oraz
przewody  i  odpowietrzenia  prowadzone  po  wierzchu  oraz  wszystkie  widoczne  pozostałości  instalacji  c.o.
Zdemontować  naleŜy  murowaną  obudowę  poziomów i  pionów c.o.  na  niskim parterze.  W sterylizatorni  i
hydroterapii  zabudowa juŜ  wymienionych przewodów pozostaje  bez  zmian.  W obu pomieszczeniach naleŜy
wymienić istniejące zawory kulowe na projektowane zawory regulacyjne.

Przewody wychodzące z węzła, w korytarzu na niskim parterze, prowadzić w przestrzeni instalacyjnej nad
stropem podwieszonym. Strop z płyt GKF do demontaŜu, (naleŜy zachować konstrukcję stropu), po zakończeniu
robót instalacyjnych wykonać nowy strop. W poczekalni do hydroterapii płyty stropowe zdejmowane.
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Przewody  poziome  na  niskim  parterze  prowadzić  wzdłuŜ  ścian  zewnętrznych  budynku,  a następnie
obudować bloczkami z betonu komórkowego o grub. 6 cm. Do usztywnienia bloczków naleŜy zastosować po 2
kątowniki zimnogięte wzdłuŜ ściany o wymiarach L 60x60x3, pierwszy mocowany do ściany, drugi do posadzki.
Przekrój poprzeczny przestrzeni wewnątrz obudowy AxH = 20x30 cm.

Piony oraz poziom na parterze wysokim w aptece naleŜy obudować płytami firmy Rigips typ Ridurit o
grub.  25  mm montowanymi  na  konstrukcji  z 4 kątowników stalowych zimnogiętych  o wym.  L 40x40x2  (w
pomieszczeniach “wilgotnych” płyty wodoodporne). Wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie poprzecznych
przewiązek w odstępach 1 m (po 4  na kondygnację). Przekrój poprzeczny pionowej obudowy 15x20 cm (niski
parter - ze względu na armaturę podpionową) oraz 10x20 cm pozostałe kondygnacje.

W  zaleŜności  od  aktualnego  wykończenia  pomieszczeń,  obudowę  przewodów  naleŜy  otynkować  i
pomalować lub obłoŜyć glazurą. Kolorystykę i wzornictwo naleŜy dopasować do stanu istniejącego wg zaleceń
Inwestora.

Gałązki grzejnikowe prowadzić po wierzchu ścian.
Przewody  poziome  prowadzić  ze  spadkiem  minimalnym  0,3%  w  kierunku  rozdzielaczy  w  węźle

cieplnym.
MontaŜ  przewodów,  mocowanie  oraz  przejścia  przez  przegrody  wykonywać  zgodnie  z  „Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL – 05.2003r.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego muszą mieć klasę  odporności EI

wymaganą dla tych elementów. 
Przepusty instalacyjne o średnicy powyŜej  4 cm w przegrodach nie będących  elementami oddzielenia

przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60  muszą mieć klasę odporności
ogniowej (EI) tych elementów.

Przepusty  instalacyjne  EI  120  wykonać  na  przejściach  przez  ściany  klatek  schodowych  oraz  na
przewodach o średnicy DN 25 (rura ochronna DN 50) lub większej przechodzących przez ściany konstrukcyjne
oraz  wszystkie  stropy  budynku.  Wykonanie  przepustów według  instrukcji  producenta.  Przejście  naleŜy
oznakować tabliczką znamionową CP.

5.3. MontaŜ grzejników

Grzejniki naleŜy montować na wysokości 12-15 cm nad posadzką (zachowując równy odstęp od posadzki
i  parapetu).  Grzejniki  mocować  do ścian  budynku  za  pomocą  wieszaków  w  odległości  6 cm  od  ściany
wykończonej, a w pomieszczeniach aseptycznych w odległości 10 cm od ściany. Uchwyty specjalne typu Senior
przeznaczone do grzejników higienicznych.

Podczas montaŜu naleŜy zapewnić odległość od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25
cm.

Nad  grzejnikami  usytuowanymi  przy  ścianach  pełnych  zaleca  się  montować  parapety  (15 cm  nad
grzejnikiem i wystające min po 10 cm poza jego boki), zapobiegające powstawaniu ciemnych smug na ścianie.

MontaŜ  grzejników drabinkowych na wysokości zaleŜnej od wysokości grzejnika, według rozwinięcia
instalacji. Mocowanie do ścian za pomocą zestawu montaŜowego dostarczanego z grzejnikiem.

5.4. MontaŜ armatury

10. Armaturę naleŜy montować w miejscach dostępnych, umoŜliwiających personelowi eksploatacyjnemu
obsługę i konserwację.

11. Na  przewodach  poziomych  armaturę  naleŜy w miarę  moŜliwości  ustawić  w takim połoŜeniu,  by
wrzeciono  było  skierowane  do  góry  i  leŜało  w  płaszczyźnie  pionowej  przechodzącej  przez  oś
przewodu.

12. Armaturę  zaporową  naleŜy ustawić  tak,  aby kierunek strzałki w korpusie był  zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

13. Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma być stosowana,
wówczas długość odcinka przewodu między kielichem armatury, a zwęŜką, nie moŜe być mniejsza niŜ
zaleca producent.

14. Nastawy zaworów regulacyjnych wykonać po uruchomieniu instalacji przed zamontowaniem głowic
termostatycznych. 

15. Po płukaniu instalacji naleŜy wykonać nastawę wstępną na zaworach grzejnikowych według rysunku
rozwinięcia  instalacji.  JeŜeli  warunki  obliczeniowe  nie będą  odpowiadać  rzeczywistym,  w trakcie
eksploatacji  instalacji  naleŜy  dokonać  korekt  w nastawach  wstępnych.  Nastawę  na głowicy
termostatycznej naleŜy wykonać zgodnie z poŜądaną temperaturą w pomieszczeniu.



BIURO PROJEKTOWE
“ARCONEL” sp. z o.o.
 Aleja Warszawska 75

        20-803Lublin

PROJEKT BUDOWLANY- architektura
UAKTUALNIENIE DOKUMENTACJI PROJ.- KOSZT.

“TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU “SOMATYK”SZPITALA
NEUROPSYCHIATRYCZNEGO  im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Str.63

16. Odpowietrzenie  instalacji  wykonać  według  normy  PN-91/B-02420.  NaleŜy  zapewnić  dostęp  do
odpowietrzników na pionach poprzez stalowe drzwiczki rewizyjne z zamknięciem.

17. Średnica armatury odcinającej zgodna ze średnicą rurociągu.
18. W istniejącym węźle cieplnym naleŜy wymienić rozdzielacze i zamontować armaturę wg rozwinięcia

instalacji. W celu ochrony instalacji przed zanieczyszczeniami zaprojektowano filtr siatkowy typ FS-1
DN 65. Do regulacji ciśnienia dyspozycyjnego w węźle zastosowano ręczny zawór regulacyjny typ
Hydrocontrol  F,   DN 65 montowany za filtrem. Ze względu na brak dokładnych danych na temat
ciśnienia  dyspozycyjnego  w  sieci,  nastawę  naleŜy  wykonać  podczas  pracy  instalacji  w  sezonie
grzewczym, tak Ŝeby uzyskać wymagane ciśnienie dyspozycyjne.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociągi stalowe czarne zabezpieczyć przed korozją przez:
1. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie ręczne lub
mechaniczne zgodnie z normą  PN-H-97051 powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości wg normy PN-H-
97050.
2.  Wykonanie  pokrycia  antykorozyjnego  przez  pomalowanie  dwukrotne  farbą  ftalowo-silikonową
przeciwrdzewną czerwoną tlenkową  np. CEKOR-R firmy „Polifarb Cieszyn-Wrocław”.
3.  Pomalowanie  dwukrotne  nawierzchniową  emalią  alkidową  np.  IRMAK  80  firmy „Polifarb  Cieszyn-
Wrocław”.

Łączna  ilość  warstw  -4,  o  grubości  całkowitej  80  –  120  µm.  Kolejne  warstwy  nakładać  zgodnie
z wytycznymi  producenta.  Staranność  wykonania  powłoki  antykorozyjnej  powinna  odpowiadać  2 klasie
staranności wykonania wg normy PN-H-97070. 

5.6. MontaŜ izolacji termicznej

Po pomyślnym zakończeniu prób ciśnieniowych i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego, wszystkie
przewody naleŜy zaizolować termicznie. Izolacja powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-02421:2000.
� Izolację termiczną nałoŜyć na przewody po przeprowadzeniu próby szczelności na zimno.
� Powierzchnia rurociągów powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnej na

powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.
� Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób

składowania  materiałów  na  stanowisku  pracy  powinien wykluczać  moŜliwość  ich  zawilgocenia  lub
uszkodzenia.

� Roboty montaŜowe izolacji rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
� Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń

oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu.

-      Kontrola jako ści robót  

Próby i regulację instalacji przeprowadzić zgodnie z  “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI  INSTAL).

-      Badanie szczelności na zimno instalacji wewnętrznej  

1) Badania szczelności na zimno nie naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej poniŜej 0°C.
2) Badanie  szczelności  naleŜy  przeprowadzać  przed  wykonaniem  wylewki  w  posadzce,  przed

pomalowaniem elementów instalacji.
3) JeŜeli harmonogram robót budowlanych wymaga zakrycia posadzki przed całkowitym zakończeniem

montaŜu, wówczas naleŜy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji.
4) Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  naleŜy  instalację  podlegającą  próbie  kilkakrotnie

skutecznie przepłukać  mieszaniną wody i spręŜonego powietrza. Płukanie prowadzić do momentu, aŜ
stęŜenie zanieczyszczeń będzie mniejsze niŜ 5,0 mg/dm3. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy
instalację napełnić odpowiednio uzdatnioną wodą.

5) Na  24  godziny  (gdy  temperatura  zewnętrzna  jest  wyŜsza  od  +5°C)  przed  rozpoczęciem badania
szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie
naleŜy dokonać  starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować  szczelność  połączeń
przewodów, dławić zaworów i innych przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.
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6) Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy podnieść ciśnienie w instalacji
za  pomocą  pompy  ręcznej  tłokowej  podłączonej  w  najniŜszym  jej  punkcie.  Pompa  musi  być
wyposaŜona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr
tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce
elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar dla ciśnienia próbnego 6 bar.

7) Ciśnienie próbne powinno być wyŜsze od ciśnienia roboczego o 2 bary.  Próbę szczelności na zimno
przeprowadzić pod ciśnieniem 5,0 bar.

-      Regulacja działania  

- Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych naleŜy sprawdzić, czy wykonane średnice rurociągów są
zgodne z projektem. Istotne spostrzeŜenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a
ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokóle odbioru.

- Regulacja  montaŜowa  przepływów  czynnika  grzejnego  w  poszczególnych  obiegach  instalacji,  przy
zastosowaniu  nastawnych  elementów regulacyjnych  w zaworach  równowaŜących,  przeprowadzona  po
zakończeniu  montaŜu,  płukaniu,  próbie  szczelności  instalacji  w  stanie  zimnym  i  montaŜu  izolacji
termicznej.

- Wszystkie zawory odcinające na instalacji muszą być całkowicie otwarte, ponadto naleŜy skontrolować
prawidłowość odpowietrzenia zładu.

- Po przeprowadzeniu regulacji montaŜowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, naleŜy
dokonywać pomiarów w następujący sposób:
- pomiar  temperatury zewnętrznej  za pomocą  termometru  zapewniającego  dokładność  pomiaru  ±

0,5°C, termometr ten  naleŜy  umieszczać w  miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i
odległości nie mniejszej niŜ 2 m od budynku;

- pomiar  parametrów  czynnika  grzejnego  za  pomocą  termometrów  zapewniających  dokładność
pomiaru ± 0,5°C,

- pomiar spadku ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru
róŜnicowego  podłączonego  do  króćców na  głównych  przewodach,  zasilającym i  powrotnym o
dokładności odczytu nie mniej niŜ 10 Pa.

- pomiar  temperatury  powietrza  w  ogrzewanych  pomieszczeniach  za  pomocą  termometrów
zapewniających  dokładność  pomiaru  ±0,5°C,  termometry  te  zabezpieczone  przed  wpływem
promieniowania naleŜy umieszczać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w
większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość  punktu pomiaru od
ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi – 10 m,

- pomiar  spadków  temperatury  wody  w  wybranych  odbiornikach  ciepła  pośrednio  za  pomocą
termometrów  dotykowych  (termistorowych)  o  dokładności  odczytu  0,5°C,  pomiary  te  naleŜy
przeprowadzać  na  prostym  odcinku  przewodu,  po  uprzednim  oczyszczeniu  z zanieczyszczeń
powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłoŜenia czujnika przyrządu.

5) Ocena regulacji i kryteria oceny:

- oceny efektów regulacji  montaŜowej  instalacji  ogrzewczej  naleŜy dokonać  przy temperaturze
zewnętrznej moŜliwie najniŜszej, lecz nie niŜszej niŜ obliczeniowa i nie wyŜszej niŜ +6°C,

- ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montaŜowej instal. ogrzewczej polega na:

2. skontrolowaniu temperatury wody zasilania i powrotu na głównych rozdzielaczach i porównaniu
ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co
najmniej 3 dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, wartości bezwzględne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niŜ
±1°C,

3. skontrolowaniu  pracy  wszystkich  grzejników  w  budynku,  w  sposób  przybliŜony,  przez
sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk” a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury
powrotu,

4. skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawności
działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uŜytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków uŜytkowania
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(dodatkowe  źródła  ciepła,  intensywność  wentylacji  itp.)  na  kształtowanie  się  temperatury
powietrza,

5. skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji mierzonego na głównych rozdzielaczach i
porównaniu  go  z  wielkością  określoną  z  dokumentacji,  dopuszczona  odchyłka  powinna  się
mieścić w granicach ±10% obliczeniowego spadku ciśnienia,

6. skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych odgałęzieniach.

- w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, naleŜy:

- przeprowadzić  korektę  działania  ogrzewania  przez  odpowiednie doregulowanie przepływów
wody w poszczególnych obiegach i przez grzejniki,

- określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzania i usunąć te przyczyny.

-      Badania poprawności działania i  szczelności na gorąco  

- Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco naleŜy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wyników badań zabezpieczenia instalacji i po przeprowadzeniu regulacji montaŜowej i eksploatacyjnej.

- Próbę  szczelności  zładu  na  gorąco  naleŜy  przeprowadzić  po  uruchomieniu  źródła  ciepła,  w  miarę
moŜliwości  przy  najwyŜszych  parametrach  roboczych  czynnika  grzejnego,  lecz  nie  przekraczających
parametrów obliczeniowych.

- Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w
ciągu co najmniej 3 doby.

- Podczas próby szczelności na gorąco naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, armatury
itp.  oraz  skontrolować  zdolność  kompensacyjną  ewentualnych  kompensatorów;  wszystkie  zauwaŜone
nieszczelności i inne usterki naleŜy usunąć.

- Wynik próby uwaŜa się za pozytywny, jeŜeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po
ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń.

- W celu zapewnienia maksymalnej  szczelności eksploatacyjnej,  naleŜy po próbie szczelności na gorąco
zakończonej  wynikiem pozytywnym,  poddać  instalację  dodatkowej  obserwacji.  Instalację  taką  moŜna
uznać  za  spełniającą  wymagania  szczelności  eksploatacyjnej,  jeŜeli  w  czasie  3  dobowej  obserwacji
niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% jego pojemności.

7. Obmiar robót

7.1.            Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar  wykonanych  robót  sporządza  się  w  jednostkach  i  zgodnie  z  zasadami  przyjętymi
w kosztorysowaniu.

Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami:
- długość rurociągu mierzy się wzdłuŜ jego osi,
- do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i łączników,
- do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłuŜek i urządzeń,
- zwęŜki wlicza się do rurociągów o większych średnicach,
- całkowitą  długość  rurociągów  przy  próbach  instalacji  stanowi  suma  długości  przewodów

zasilających i powrotnych.

7.2.            Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest:
m - dla montaŜu rur i prób szczelności na zimno
szt - dla armatury, urządzeń grzejnych i prób na gorąco 
m2 - dla robót malarskich i izolacji termicznej

8. Odbiór robót

Odbiór instalacji przeprowadzić  zgodnie z  “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI  INSTAL).

9. Podstawa płatności

Podstawę i warunki płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu.
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10. Wykaz przepisów

Normy i przepisy według  “Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
zeszyt 6   wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Aktualizacje do w/w przepisów.


