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ROZDZIA I
WYMAGANIA OGÓLNE
Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE - Kod CPV 45000000-7
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

wymagania ogólne dotycz ce

1. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
ich wykonania oraz za ich zgodno
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

z dokumentacj

1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj i wspó rz dne
punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno
za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na w asny koszt.
1.2. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno
ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj by zgodne z dokumentacj projektow i SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b
uwa ane za warto ci docelowe,
od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów
i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b
zgodne z dokumentacj
projektow lub SST i maj wp yw na niezadowalaj
jako elementu budowli, to takie materia y zostan
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne
do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony
w cen umown .
1.4. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych
ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci
dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych
w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
1.5. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
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w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b
sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.6. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji i urz dze zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
1.7. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t
i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie umownej.
1.8.
Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej
i samorz dowej, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci y
dzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne
dokumenty.
2.

MATERIA Y

2.1.

ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub
wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada
okre lonych w SST w celu
udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj wymagania SST w czasie
post pu robót.
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

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

wywiezione z terenu

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.
2.3.

Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b
one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w ciwo do robót i by y dost pne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b

zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4.

Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo zastosowania ró nych rodzajów materia ów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by
pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b
cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego
ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo
wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by pó niej
zmieniany bez jego zgody.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1.

Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada si z cz

ci opisowej i graficznej,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow lub kontraktem oraz
za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno
z dokumentacj
projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
4.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno
za pe
obs ug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora
nadzoru.
4.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostan , je li wymaga tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc na w asny koszt.
4.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elemen-tów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST,
a tak e w normach i wytycznych.
4.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b
wykonywane przez Wy-konawc nie
pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.
5.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj
projektow , SST.
Program zapewnienia jako ci winien zawiera :
organizacj wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
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organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako

i terminowo

wykonania poszczególnych elementów robót,

system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem
w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
-

rodzaje i ilo
rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urz dze itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót.

5.2.

Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
kontrol jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w SST. W przypadku, gdy nie
zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie z umow .
Inspektor nadzoru b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Je eli niedoci gni cia te b
tak powa ne, e mog wp yn
ujemnie na wyniki bada ,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów i robót ponosi
Wykonawca.
5.3.

Pobieranie próbek

Próbki b
pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem
wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie zapewnion mo liwo
udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które budz
tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub
ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b
dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada b
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
5.4.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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5.5.

Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie
pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) b
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
5.6.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,
dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada dostarczonych
przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy,
na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych bada , albo oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów
i robót z dokumentacj projektow i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych
bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc .
5.7.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo e dopu ci do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno
z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaj deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk Norm lub
4. aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie
obj te certyfikacj okre lon w pkt. 1 i które spe niaj wymogi SST.
5. znajduj si w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, ka da ich partia
dostarczona do robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga b
5.8.

odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy b
dokonywane na bie co i b
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b
czytelne, dokonane trwa
drugim, bez przerw.

dotyczy

przebiegu robót, stanu

technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod

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

oznaczone kolejnym numerem

Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci:
•

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

•

dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

•

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,

•

terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

•

przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

•

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

•

daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

•

zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz
robót,

•

wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

ciowych i ostatecznych odbiorów
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•

stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,

•

zgodno

•

dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

robót,
•

dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

•

dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem
kto je przeprowadza ,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .

przed

one

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie
jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.
[2] Ksi

ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub
w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b
gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi
za czniki do odbioru robót. Winny
by udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b

przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b
na yczenie Zamawiaj cego.
6.

zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du

OBMIAR ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

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

projektow

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

wpisane do ksi

ki obmiarów.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane
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zostan poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie
przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre lonym w umowie.
6.2.

Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowejprzedmiarze robót.
6.3.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy

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

zaakceptowane przez

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t
wymagaj bada atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b
okresie trwania robót.
7.

przez Wykonawc

utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym

ODBIÓR ROBÓT

7.1.

Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nast puj cym odbiorom:

7.2.

a)

odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

b)

odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze technicznych,

c)

odbiorowi cz

d)

odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),

e)

odbiorowi po up ywie okresu r kojmi

f)

odbiorowi pogwarancyjnemupo up ywie okresu gwarancji.

ciowemu,

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót
oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowo
danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jako
i ilo
robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacj projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.
7.3.

Odbiór cz

ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
7.4.

Odbiór ostateczny (ko cowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci)
oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo
Wykonawc wpisem do dziennika budowy.

do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa
w punkcie 7.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót
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z dokumentacj projektow i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie
wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako
wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i SST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon warto
wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego
przez
Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
1.

dokumentacj powykonawcz , tj. dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub

2.

zamienne),
3.

protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,

4.

protoko y odbiorów cz

5.

recepty i ustalenia technologiczne,

6.

dzienniki budowy i ksi

7.

wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada
zapewnienia jako ci (PZJ),

8.

deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak
bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),

9.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze ,

ciowych,
ki obmiarów (orygina y),
i oznacze

laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

10. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
ustalonego przez Zamawiaj cego.

zestawione wg wzoru

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
7.5.

Odbiór pogwarancyjnypo up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych
z usuni ciem wad, które ujawni si w okresie r kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy)
robót”.
8.

PRZEPISY ZWI ZANE :

8.1.
Ustawy :
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.
zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
8.2.
Rozporz dzenia :
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
8.3.
Inne dokumenty i instrukcje :
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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ROZDZIA II
BEZSPOINOWY SYSTEM
OCIEPLANIA CIAN BUDYNKÓW
STYROPIANEM
Kod CPV 45450000-6

1

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLANIA CIAN BUDYNKÓW STYROPIANEM
(Kod CPV 45450000-6)
Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sk adaj cy si , minimum,
z nast puj cych sk adników:
-

zaprawy klej cej i

czników mechanicznych systemu,

-

materia u do izolacji cieplnej,

-

jednej lub wi kszej liczby okre lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

-

warstwy wyko czeniowej systemu.
Wszystkie sk adniki s zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i pod

a.

Systemy BSO mo na podzieli ze wzgl du na:
-

rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, we na mineralna (zwyk a, lamelowa),

-

sposób mocowania - klejenie,

-

rodzaj warstwy wyko czeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,
silikonowy),

polimerowy, krzemianowy,

-

stopie
rozprzestrzeniania
rozprzestrzeniaj ce.

rozprzestrzeniaj ce,

klejenie/mocowanie mechaniczne,

ognia

-

nierozprzestrzeniaj ce,

mocowanie mechaniczne,

s abo

silnie

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj
projektow specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.

WYMAGANIA DOTYCZ CE W

1.1.

CIWO CI MATERIA ÓW

Materia y stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie :

-

oznakowanie znakiem CE oznaczaj ce, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan norm
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow
specyfikacj techniczn pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

-

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

-

oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj ce, e s to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn b
uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia identyfikacj producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró nic, dotycz cych wymaga dla poszczególnych
bezspoinowych systemów ocieple . Nale y je uwzgl dni przy przygotowywaniu szczegó owej specyfikacji
technicznej.
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1.2. Rodzaje materia ów i elementów systemu
Wszystkie materia y do wykonania ocieple powinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1.2.1.
rodek gruntuj cy - materia wodorozcie czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szk a
wodnego) stosowany, zale nie od rodzaju i stanu pod a, do jego przygotowania przed klejeniem p yt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko czeniowej.
1.2.2. Zaprawa (masa) klej ca - gotowy lub wymagaj cy zarobienia z wod materia (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony w óknem szklanym)
do klejenia p yt izolacji termicznej do pod a, zró nicowany zale nie od rodzaju izolacji (styropian, we na
mineralna). Wybór zaprawy ma wp yw na klasyfikacj palno ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa
klej ca stosowana jest tak e do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto ek
pomiarowy): 10 ±1 cm.
1.2.3.

yty termoizolacyjne:

-

p yty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) maj zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko ci 25 m powy ej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji w cznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane s zale nie od rodzaju pod a, wysoko ci budynku i po enia na cianie metod klejenia, za pomoc
czników mechanicznych lub metod
czon . P yty maj kraw dzie proste
lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj ce szczelno
po cze . Do elewacji boniowanych
produkowane s gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s na powierzchni zwyk ych
yt. Szczegó owe wymagania dla p yt ze styropianu ekspandowanego okre la norma PN-EN 13163,

-

p yty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgl du na ni sz w porównaniu ze styropianem
ekspandowanym nasi kliwo , maj zastosowanie w strefach o podwy szonym oddzia ywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo gruntowa), np. na coko ach budynków. Szczegó owe wymagania dla p yt
ze styropianu ekstrudowanego okre la norma PN-EN 13164,

1.2.4. Siatka zbroj ca - siatka z w ókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zapraw zbroj
.
1.2.5.

Zaprawy (masy) tynkarskie

-

zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo liwo ci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasi kliwo ci i odporno ci na zanieczyszczenia wymagaj
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zale nie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s w ró nych
grubo ciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy („kornik”, obiony),

-

masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materia y do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj malowania
farbami elewacyjnymi. Grubo ci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych,

-

masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szk a wodnego potasowego (z dodatkiem ywicy
akrylowej) gotowe materia y do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaj malowania farbami elewacyjnymi. Zale nie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w ró nych
grubo ciach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

-

masy silikonowe - oparte na bazie ywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materia y do wykonywania tynków
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj malowania farbami elewacyjnymi. Grubo ci
i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych.

1.2.6.
Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupe niaj co na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
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1.3. Wariantowe stosowanie materia ów
Zgodnie z okre leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania s wyrobami budowlanymi i powinny by stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymóg konieczno ci wy cznego stosowania sk adników systemu, wymienionych
w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materia y i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj cym BSO do obrotu s Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).
1.4. Warunki przyj cia na budow wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mog by przyj te na budow , je li spe niaj nast puj ce warunki:
-

s zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegó owej),

-

s w

-

spe niaj wymagane w

ciwie oznakowane i opakowane,

-

producent dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.

ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.

WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

2.1. Sprz t do wykonywania BSO
2.1.1. Do prowadzenia robót na wysoko ci - wszystkie typy rusztowa i urz dze transportu pionowego,
stosowanych do robót elewacyjnych,
2.1.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,
2.1.3.
Do transportu i przechowywania materia ów - opakowania fabryczne, du e pojemniki (silosy,
opakowania typu „big bag”) do materia ów suchych i o konsystencji past,
2.1.4.
Do nak adania mas i zapraw - tradycyjny sprz t i narz dzia do nak adania r cznego (pace, kielnie,
szpachelki, aty) oraz do podawania i nak adania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ce, agregaty,
pistolety natryskowe), tak e w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia y,
2.1.5. Do ci cia p yt izolacji termicznej i kszta towania ich powierzchni i kraw dzi -szlifierki r czne, pi y
czne i elektryczne, frezarki do kszta towania kraw dzi i powierzchni p yt (boniowanie),
2.1.6. Do mocowania p yt - wiertarki zwyk e i udarowe, osprz t (nasadki) do kszta towania otworów
(zag bianie talerzyków i kr ków termoizolacyjnych),
2.1.7. Do kszta towania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz dzia
do modelowania powierzchni,
2.1.8.

Pozosta y sprz t - przyrz dy miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp.
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3.

WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

Materia y wchodz ce w sk ad BSO nale y transportowa zgodnie z wymaganiami producentów
materia ów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
rodków transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych mog
kolejowego, wodnego i innymi.

by

przewo one jednostkami transportu samochodowego,

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi sprz tem
mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.
Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si r cznie. R czny za adunek
zaleca si prowadzi przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.
Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych
w czasie transportu nale y stosowa : kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta materia y wy ció kowe,
amortyzuj ce, takie, jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej.
4.

WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

4.1. Warunki przyst pienia do robót ociepleniowych
Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y:
-

przygotowa plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

-

wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa i wype ni przebicia, bruzdy i ubytki,

-

wykona ca y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), monta u
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej, przej i przy czy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

-

wykona roboty, maj ce wp yw na sytuacj wilgotno ciow pod
i jastrychy,

-

wykona zabezpieczenia stolarki, lusarki, ok adzin i innych elementów elewacji.

4.2. Wymagania dotycz ce pod

a pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocz ciem robót nale y wykona ocen
wilgotno ci, twardo ci, nasi kliwo ci i równo ci.
Próba odporno ci na
lub wyst powania pozosta

a, przede wszystkim tynki wewn trzne

pod

a, polegaj

na kontroli jego czysto ci,

cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si
powierzchni
ci wykwitów i spieków za pomoc d oni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporno ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzy owych naci i zrywanie powierzchni lub
ocena zwarto ci i no no ci pod a oraz przyczepno ci istniej cych pow ok za pomoc rylca.
Próba zwil ania - ocena ch onno ci (nasi kliwo ci) pod
lub spryskiwacza.

a za pomoc

mokrej szczotki, p dzla

Sprawdzenie równo ci i g adko ci - okre lenie wielko ci odchy ek ciany (stropu)
od p aszczyzny
i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto ci zale ne s od rodzaju pod a (konstrukcje
murowe,
elbetowe monolityczne,
elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre lone s
one
w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 9.1. niniejszej ST.
Ilo
i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo liwi
miarodajnych dla ca ej powierzchni pod a na obiekcie.

uzyskanie wyników,
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Kontroli wymaga tak e wytrzyma
powierzchni pod y. Dotyczy to przede wszystkim pod y
istniej cych - zwietrza ych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych W przypadku w tpliwo ci
dotycz cych wytrzyma ci nale y wykona jej badanie metod „pull off”, przy zastosowaniu urz dzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mo na tak e wykona prób odrywania przyklejonych do pod a próbek
materia u izolacyjnego.
Szczególnej uwagi wymagaj pod a (warstwowe) cian wykonanych w technologii wielkop ytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchni ocenie podlega wytrzyma
(stan techniczny)
zakotwie warstwy zewn trznej,
4.3. Przygotowanie pod

a

Zale nie od typu i stanu pod

a (wynik oceny) nale y przygotowa je do robót zasadniczych:

-

oczy ci pod e z kurzu i py u, usun zanieczyszczenia, pozosta ci rodków antyadhezyjnych (olejów
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu ne cz stki materia u pod a,

-

usun

nierówno ci i ubytki pod

-

usun

przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod

-

w przypadku istniej cych pod y usun warstw z uszcze , sp ka , odspajaj cych si tynków i warstw
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (ró ne rodzaje cierniw), ci nieniowa) nale y dostosowa do rodzaju i wielko ci powierzchni
pod a, powsta e ubytki wype ni zapraw wyrównawcza,

-

wykona inne roboty przygotowawcze pod a, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegó owej oraz przez producenta systemu,

-

wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.

a (skucie, zeszlifowanie, wype nienie zapraw wyrównawcz ),
a; odczeka do jego wyschni cia,

4.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple (BSO)
Roboty nale y wykonywa przy spe nieniu wymaga producenta systemu, dotycz cych dopuszczalnych
warunków atmosferycznych (najcz ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego
nas onecznienia, wysokiej wilgotno ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa
os on, zabezpieczaj cych przed oddzia ywaniem opadów atmosferycznych, promieniowania s onecznego
i wiatru. Niektóre systemy zawieraj odmiany materia ów, umo liwiaj ce wykonywanie prac w warunkach
podwy szonej wilgotno ci powietrza i obni onej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).
Te szczególne warunki danego systemu docieplenia nale y uwzgl dni w specyfikacji technicznej
szczegó owej.
4.4.1.

Gruntowanie pod

a

Zale nie od rodzaju i stanu pod
na ca jego powierzchni .
4.4.2.

a oraz wymaga producenta systemu nale y nanie

rodek gruntuj cy

Monta p yt izolacji termicznej

Przed rozpocz ciem monta u p yt nale y wyznaczy po enie ich dolnej kraw dzi i zamocowa wzd
niej
listw coko ow (3 ko ki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa tak e
profile i listwy w miejscach kraw dzi BSO -zako cze lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc
sznurów wyznaczy p aszczyzn p yt izolacji termicznej.
Nanie
zapraw klej
na powierzchnie p yt izolacji termicznej, zale nie od równo ci pod a,
w postaci placków i ci ego pasma na obwodzie p yty (metoda pasmowo - punktowa) lub pac z bkowan
na ca ej powierzchni p yty. P yty z we ny mineralnej nale y zaszpachlowa wcze niej zapraw na ca ej
powierzchni. Nie nale y dopuszcza do zanieczyszczenia kraw dzi p yty zapraw .
yty nakleja w kierunku poziomym (pierwszy rz d na listwie coko owej) przy zastosowaniu wi zania
(przesuni cie min. 15 cm). Zapewni szczelno warstwy izolacji termicznej poprzez cis e u enie p yt
i wype nienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piank uszczelniaj
.
Po zwi zaniu zaprawy klej cej, p aszczyzn p yt izolacji termicznej zeszlifowa do uzyskania równej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze niej, ni 24 godziny po zako czeniu klejenia,
6

nale y wykona ewentualnie przewidziane projektem mocowanie cznikami mechanicznymi (ko kami
rozporowymi). D ugo
czników zale na jest od grubo ci p yt izolacji termicznej, stanu i rodzaju pod a.
2
Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umie ci
w nich ko ki rozporowe, a nast pnie wkr ci lub wbi trzpienie.
4.4.3.

Wykonanie detali elewacji

W nast pnej kolejno ci ukszta towa detale BSO - o cie a, kraw dzie naro ników budynku i o cie y,
szczeliny dylatacyjne, styki i po czenia - przy zastosowaniu pasków cienkich p yt izolacji termicznej,
naro ników, listew, profili, k towników, ta m i pasków siatki zbroj cej.
4.4.4.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbroj cej wykona zbrojenie uko ne przy naro nikach otworów okiennych i drzwiowych.
Na powierzchni p yt izolacji termicznej naci gn
pac warstw zaprawy zbroj cej (klej cej), na
i wtopi w ni za pomoc pacy siatk zbroj
w pierwszej kolejno ci ewentualn siatk pancern .
Powierzchni warstwy zbrojonej wyg adzi - siatka zbroj ca powinna by ca kowicie zakryta zapraw .
4.4.5.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zale nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie
4.4.6.

rodek gruntuj cy.

Monta elementów dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa (naklei ) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
4.4.7.

Warstwa wyko czeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstw wyko czeniow wykona po zwi zaniu (wyschni ciu) zaprawy zbroj cej - nie wcze niej, ni
po up ywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale nie od wymaga
systemowych) nanie
mas tynku cienkowarstwowego i podda jego powierzchni obróbce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacj projektow oraz specyfikacj techniczn szczegó ow
(w SST nale y te wymagania opisa ). Sposób wykonania tynku zale ny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni tynku pomalowa wybranym rodzajem farby -zale nie
od wymaga projektu, systemu, warunków rodowiskowych. Ze wzgl du na powstawanie napr
termicznych na elewacjach po udniowych i zachodnich nale y unika stosowania kolorów ciemnych
o wspó czynniku odbicia rozproszonego poni ej 30.
5.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

5.1.

Badania przed przyst pieniem do robót ociepleniowych

Przed przyst pieniem do robót ociepleniowych nale y przeprowadzi badania materia ów, które b
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokona oceny.

5.2.
-

Badania w czasie robót
Jako

i funkcjonalno

BSO zale y od prawid owo ci wykonania wszystkich kolejnych etapów

systemowo okre lonych robót. Z tego wzgl du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa na jest
bie

ca kontrola robót zanikaj cych (ulegaj cych zakryciu).

5.3. Badania w czasie odbioru robót
5.3.1. Zakres i warunki wykonywania bada :
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si celem oceny spe nienia wszystkich wymaga ,
dotycz cych robót ociepleniowych, w szczególno ci w zakresie:
-

zgodno ci z dokumentacj projektow i specyfikacj techniczn (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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-

jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania pod a,
- prawid owo ci wykonania ocieplenia i szczegó ów systemu ociepleniowego.
Kontroli wykonania warstwy wyko czeniowej:
-

tynku - pod wzgl dem jednolito ci, równo ci, koloru, faktury,

-

malowania - pod wzgl dem jednolito ci i koloru.

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

wyniki bada

dokonanych przed

Przed przyst pieniem do bada przy odbiorze nale y na wst pie sprawdzi na podstawie dokumentów
czy za czone wyniki bada dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj
e przygotowane
pod a nadawa y si do wykonania robót ociepleniowych, a u yte materia y spe nia y wymagania pkt. 2
niniejszej ST.
Do bada odbiorowych nale y przyst pi po ca kowitym zako czeniu robót.
5.3.2. Opis bada odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót nale y dokona oceny wykonanych robót elewacyjnych
z zastosowaniem systemów ocieplania cian, które powinny uwzgl dnia wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotycz ce warunków odbioru a podane dalej w pkt. 9.1., a tak e „Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych
systemów ocieplania cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004
r.
M.in. zgodnie z tre ci „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”
dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale y
stosowa wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania przy odbiorze”.
Wed ug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie ci si
w nast puj cych
granicach:
Kategoria
Odchylenie
Odchylenie powierzchni i kraw dzi
Odchylenie
tynku
powierzchni tynku od
od kierunku
przecinaj cych si
aszczyzny i
aszczyzn od k ta
odchylenie kraw dzi
przewidzianego
pionowego
poziomego
III

nie wi ksze ni 3 mm i nie wi ksze ni 2 mm
w liczbie nie wi kszej
na 1 m i ogó em nie
ni 3 na ca ej d ugo ci wi cej ni 4 mm w
aty kontrolnej 2 m
pomieszczeniach do
3,5 m wysoko ci oraz
nie wi cej ni 6 mm w
pomieszczeniach
powy ej 3,5 m
wysoko ci

nie wi ksze ni 3 mm
na 1 m i ogó em nie
wi cej ni 6 mm na
ca ej powierzchni
mi dzy przegrodami
pionowymi ( ciany,
belki itp.)

nie wi ksze
ni 3 mm na 1
m

Obowi zuj tak e wymagania:
-

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn k itp. od projektowanego promienia nie powinny
by wi ksze ni 7 mm,

-

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie powinny by
wi ksze ni 10 mm na ca ej wysoko ci kondygnacji i 30 mm na ca ej wysoko ci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada
jednorodny i sta y kolor i faktur . Niedopuszczalne jest wyst powanie na jej powierzchni lokalnych
wypuk ci i wkl
ci, mo liwych do wykrycia w wietle rozproszonym.

6.

WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

6.1.

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

6.1.1.
Powierzchni ocieplenia cian budynku oblicza si w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci
cian w stanie surowym w rozwini ciu przez wysoko mierzon od wierzchu coko u (dolnej kraw dzi)
do górnej kraw dzi warstwy ocieplanej.
6.1.2.
Z powierzchni potr ca si powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi ksze od 1 m2,
doliczaj c w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni o cie y, obliczon
w metrach
kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci o cie y mierzonych w wietle ich kraw dzi i szeroko ci, wraz
z grubo ci ocieplenia.
7.

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

7.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Do robót zanikaj cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale y przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem pod a, klejenie p yt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej
i ewentualne jej gruntowanie.
W przypadku pozytywnego wyniku bada (zgodno ci z dokumentacj projektow i szczegó ow
specyfikacj techniczn ) mo na zezwoli na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li zakres prac i rodzaj materia ów
koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
7.2. Odbiór cz

ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.
Odbiór cz

ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó odbioru cz
tak form przewiduje.

ciowego jest podstaw do dokonania cz

ciowego rozliczenia robót, je eli umowa

7.3. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn
ocen
rzeczywistego
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj projektow .

wykonania robót w odniesieniu do ich

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

onych

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

komisji nast puj ce dokumenty:
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-

dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

-

szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

-

dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

-

dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów
i wyrobów budowlanych,

-

protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz

-

instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

-

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

ciowych,

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna si z przed onymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi, porówna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i szczegó owej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia oraz dokona oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny by
odebrane, je eli wszystkie wyniki bada
s
pozytywne,
a dostarczone przez wykonawc dokumenty s kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.
Je eli chocia by jeden wynik bada by negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta odebrane.
W takim przypadku nale y wybra jedno z nast puj cych rozwi za :
-

je eli to mo liwe, nale y ustali zakres prac koryguj cych, usun niezgodno ci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej)
i przedstawi je ponownie do odbioru,

-

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

-

w
przypadku,
gdy
nie
s
mo liwe
zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
je ponownie i powtórnie zg osi do odbioru.

podane
wy ej
wykonanych robót

rozwi zania,
wykonawca
ociepleniowych, wykona

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si
i wykonawcy. Protokó powinien zawiera :
-

protokó

podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego

ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

-

ocen wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

-

stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokó odbioru
ko cowego jest podstaw do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

7.4. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u ytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem
zg oszonych wad.
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potr ce wynikaj cych z obni onej jako ci robót.
Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi wykonawcy wszystkie zauwa one
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
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8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
8.1.Normy :
PN-EN 13163:2004
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998

- Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu y.

PN-ISO 1791:1999

- Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

- Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lenia.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów

elbetowych. Wymagania w zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 -

ciany monolityczne z

lekkich betonów z

kruszywa

mineralnego porowatego.

Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- elbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

- Obliczanie

sezonowego

zapotrzebowania

na

ciep o

do

ogrzewania

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik
przenikania ciep a. Metoda obliczania.
8.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
-

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z pó niejszymi zmianami).

-

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

-

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó n.
zmianami).

-

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

-

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n.
zmianami).
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-

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156
z dnia 12 maja 2004 r.).

-

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych
zespolonych systemów ocieplania cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa
2004 r.

-

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych budynków Warszawa
2002 r.

-

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple z zastosowaniem styropianu jako
materia u termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

-

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

-

ZUAT 15/V.07/2003
czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w p yty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

-

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

-

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

-

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych czniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieple cian zewn trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

-

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cz
4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz
B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci,
wymaga , jakie powinny spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci,
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

-

-

one systemy izolacji cieplnej

-

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

-

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli enia przepisów
ustawowych Pa stw Cz onkowskich odnosz cych si do wyrobów budowlanych.

-
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ROZDZIA III
OCIEPLENIE STROPODACHU
GRANULATEM Z WE NY
MINERALNEJ
Kod CPV 45321000-3

OCIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM Z WE NY MINERALNEJ
Kod CPV: 45321000-3 Roboty izolacyjne,
1.1.Zakres robót obj tych Specyfikacj Techniczn wykonania i odbioru
robót budowlanych:
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotycz
prowadzenia robót zwi zanych z:
- dociepleniem stropodachów budynku granulatem z we ny mineralnej, okre lonymi w przedmiarze robót
i dokumentacji budowlanej, stanowi cych cz
dokumentów przetargowych.
1.2.Okre lenia podstawowe:
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zgodnie z obowi zuj cymi
odpowiednimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i postanowieniami umowy.
1.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z postanowieniami
umowy i obowi zuj cymi normami oraz zaleceniami zapisanymi w Dzienniku Budowy. Roboty powinny
by wykonane zgodnie z instrukcj producenta systemu.
Wykonawca zobowi zany jest do przyj cia odpowiedzialno ci od nast pstw i za wyniki dzia alno ci
w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony rodowiska,
- warunków bezpiecze stwa pracy,
- warunków bezpiecze stwa ruchu drogowego zwi zanego z budow ,
- zabezpieczenia placu budowy przed dost pem osób trzecich.
Sposób wykonania robót musi by zgodny z obowi zuj cymi przepisami i normami technicznymi w tym
zakresie. Wszystkie roboty o charakterze zanikaj cym musz by zg aszane do odbiorców cz stkowych.
2. MATERIA Y I URZ DZENIA.
Materia y i urz dzenia przewidziane do wbudowania b
zgodne z dokumentacj projektow
i poleceniami inspektora nadzoru. Materia y i urz dzenia powinny odpowiada Polskim Normom, a w razie
ich braku powinny posiada aprobaty techniczne dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie w UE.
Aparatura i urz dzenia powinny posiada DTR i wiadectwo producenta w j zyku polskim. Zaprojektowane
materia y i osprz t zosta y szczegó owo wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, a ewentualne
dodatkowe wymogi, jakie powinny spe nia materia y i urz dzenia przedstawiono w dalszej

cz ci specyfikacji szczegó owej.
Przy dostawie i magazynowaniu materia ów nale y:
- materia y systemowe powinny by dostarczone na budow w oryginalnych nie napocz tych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.
3. SPRZ T.
Pompa do podawania granulatu. U ywany do wykonania robót sprz t musi by sprawny i posiada
aktualne badania techniczne w niezb dnym zakresie.
Sprz t pomiarowy s
cy do sprawdzenia parametrów instalacji musi posiada wa ne wiadectwo legalizacji.
4. TRANSPORT.
Materia y i urz dzenia przewidziane do wykonania robót mog by przewo one dowolnymi rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
Materia y i urz dzenia wysokie nale y zabezpieczy w czasie transportu przed przewróceniem
i przesuwaniem.
W czasie transportu i przechowywania materia ów i urz dze nale y zachowa wymagania wynikaj ce z ich
specjalnych w ciwo ci zastrze onych przez producenta, a w szczególno ci urz dzenia zabezpieczy przed
nadmiernymi drganiami i wstrz sami oraz przesuwaniem si . Przy za adunku i roz adunku materia ów oraz
urz dze zabezpieczy je przed uderzeniami, nie dopuszcza do zadrapa i ubytków. Wykonawca
zobowi zany jest do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako
robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Przy ruchu publicznym pojazdy musz spe nia wymagania
przepisów ruchu drogowego tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny
i postanowieniami umowy.

za

prowadzenie

robót

zgodnie

z wymogami

norm

(PN)

5.2. Zakres prac przygotowawczych.
Do zakresu prac przygotowawczych bran y robót budowlanych nale nast puj ce czynno ci:
- zorganizowanie zaplecza budowy - zabezpieczenie pomieszcze magazynowych,
- dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia ów, urz dze i sprz tu budowlanego.
5.3. Zakres robót zasadniczych.
Przed przyst pieniem do prac dociepleniowych nale y wykona otwory w dachu do wprowadzenia w y.
Do zakresu robót zasadniczych bran y budowlanej, które trzeba wykona nale nast puj ce czynno ci:
- wykonanie ocieplenia stropu granulatem z we ny mineralnej.
5.4. Wykonanie ocieplenia stropodachu granulatem z we ny mineralnej.
Izolacja cieplna wykonywana jest metod mechanicznego wdmuchiwania granulatu na sucho za pomoc
specjalnych agregatów nasypowych. Kolejno robót:
- wykonanie nowych otworów nawiewnych w cianach zewn trznych,
- wykonanie otworów umo liwiaj cych podawanie materia u,
- kontrola i ewentualne uprz tni cie zanieczyszcze z przestrzeni stropu,
- kontrola stanu wentylacji i monta u dodatkowych kominków wentylacji
- zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatk ,
- podanie granulatu za pomoc odpowiedniego sprz tu,
- robocza kontrola grubo ci izolacji w trakcie wykonywania prac,
- zamkni cie stropu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.
- pokrycie po aci 1 warstw papy nawierzchniowej zgrzewalnej gr. 4,20 mm

Izolacje cieplne z granulatu powinny by wykonywane przez firmy przeszkolone, poinstruowane
w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji stropów oraz posiadaj ce
specjalistyczny sprz t do podawania granulatu w przestrze stropodachu.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT I MATERIA ÓW.

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
W celu zapewnienia kontroli jako ci wykonywanych robót na wykonawcy ci
nast puj ce
zobowi zania:
-nale y spe ni ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót, dostawy materia ów, sprz tu i rodków
transportu -podane wy ej,
-wykonawca jest odpowiedzialny za pe
kontrol jako ci robót, materia ów i urz dze , -wykonawca
zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy,
-wszystkie badania i pomiary b
przeprowadzane zgodnie z wymogami norm lub aprobat technicznych
przez jednostki posiadaj ce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrola jako ci wykonania robót w czasie budowy.
Kontrola jako ci wykonania robót winna by zgodna z dokumentacj projektow i wytycznymi w ciwych
WTWiOR dla robót budowlanych oraz instrukcjami zawartymi z normach i aprobatach technicznych
dla materia ów i systemów technologicznych.
6.3. Kontrola jako ci materia ów.
Wszystkie materia y do wykonania robót musz odpowiada wymogom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz musz posiada
wiadectwa jako ci producentów.
7.

ODBIÓR ROBÓT.
Celem odbioru jest protokólarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Gotowo do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedk adaj c inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj powykonawcz robót.

8.

PRZEPISY I NORMY.
Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z2006r. Nr 156,poz.1118 z pó n.zm.),
Rozporz.Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z pó n.zm.),
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia, Karty techniczne produktów,

ROZDZIA IV
OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY
I RURY SPUSTOWE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ
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OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ
1.

Materia y :
Blacha stalowa ocynkowana obustronnie metod ogniow p aska gr. 0,55 mm powinna odpowiada
norm PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Warstwa cynku 275g/m2 oraz pokrycie warstw
i zabezpieczaj ce.

2.
2.1.

pasywacyjn

maj

dzia anie antykorozyjne

Wymagania :
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubo ci od 0,55 mm :
a) Kszta t obróbek blacharskich powinien by przystosowany do konkretnego miejsca wbudowania oraz ich
przeznaczenia.
b) Obróbki blacharskie z blachy mo na wykonywa o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie
ni szej od -15°C.
Robót nie mo na wykonywa na oblodzonych pod

ach.

c) Malowanie obróbek blacharskich parapetów podokiennych na wybrany kolor farb
do ocynku.
2.2.

przeznaczon

Rynny systemowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm :
a) Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999.
b) Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by :
wykonane
z
pojedynczych
cz onów
i sk adane w elementy wielocz onowe,

odpowiadaj cych

d ugo ci

arkusza

czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by
na ca ej d ugo ci,

blachy
lutowane

mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni 50 cm,
rynny powinny mie wlutowane wpusty do rur spustowych.
c) Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by :
wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane
w elementy wielocz onowe,
czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych
na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by lutowane na ca ej d ugo ci,
mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni 3 m
w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzaj ce wod do kanalizacji powinny by wpuszczone do rury eliwnej
na g boko kielicha.
3.

Kontrola jako ci robót :
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :
a)
b)
c)
d)

sprawdzenie prawid owo ci po cze poziomych i pionowych;
sprawdzenie mocowania poszczególnych elementów;
sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien;
sprawdzenie szczelno ci po cze rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mog by montowane po sprawdzeniu d

no ci przewodów kanalizacyjnych.
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4.

Przepisy zwi zane :
PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr
PN-EN 612:1999

ych.

ych.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia i wymagania.
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ROZDZIA V
STOLARKA OKIENNA
Z PROFILI PCW

STOLARKA OKIENNA Z PROFILI PCW

1. Warunki techniczne wykonania stolarki :
System profili z PCW – czterokomorowy;
Okucia obwiedniowe z mikowentylacj ;
Szyby zespolone jednokomorowe o wspó czynniku przenikania ciep a U = 1,0 W/m2 K;
Wspó czynnik izolacyjno ci akustycznej szyb Rw min. 32 dB;
W ka dym zestawie jedno skrzyd o rozwierano – uchylne z mikrowentylacj pozosta e
skrzyd o rozwieralne;
Wspó czynnik infiltracji powietrza 0,5-1,0 m3/h;
Wyposa enie ka dego zestawu okiennego w nawiewnik higrosterowalny;
Kolor okien – bia y;
Ugi cia czo owe na obci enie wiatrem odkszta conego elementu okien i drzwi
balkonowych nie powinny by wi ksze ni 1/3.000 (zgodnie z PN- EN 12210; 2001 – klasa
C wg warto ci wzgl dnego ugi cia czo owego;
Parapety wewn trzne – z PCV w kolorze bia ym;
Przeszklenie drzwi tarasowych – szk o bezpieczne.

2. Warunki monta u :

Demonta starych okien;
Poszerzenie otworu na drzwi tarasowe;
Likwidacja progu w drzwiach tarasowych;
Monta okien na piank monta ow i ko ki rozporowe
Obci cie wystaj cej pianki
Monta parapetów wewn trznych z PCW
Obróbki murarsko – tynkarskie o cie y – nale y zakry piank monta ow .

3. Warunki odbioru :

Przed monta em stolarki nale y sprawdzi kompletno
na opakowaniach. Do monta u mo e zosta

dopuszczona stolarka dostarczona zgodna

z zamówieniem.
Po monta u nale y sprawdzi :
adko

czysto

szyb

Dzia anie mechanizmów otwierania
Jako

powierzchni ram i skrzyde

Dok adno
Dro no
Ilo

przylegania uszczelek
przewodów i komór ewakuacyjnych wody

wbudowanych ko ków rozporowych

dokumentów dostawczych i oznaczenia

