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A. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. WSTĘP
45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne
45262660-5
Usuwanie azbestu
45261210-9
Wykonywanie pokryć dachowych
45261410-1
Izolowanie dachu
45320000-6
Roboty izolacyjne
45321000-3
Izolacja cieplna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i Wykonania robót
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót przy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 15,
mieszczącego się w Słupsku przy ul. Wiatracznej 6, działka nr 14/1.
− Projektowana inwestycja nie zmienia formy i architektury obiektu.
− Projektowana inwestycja nie zmienia wpływu obiektu na otoczenie i nie pogarsza stanu
środowiska naturalnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T
PRACE TOWARZYSZĄCE
- wykonanie osłon istniejących i nowomontowanych okien z folii poliuretanowej przed rozpoczęciem
robót elewacyjnych ścian zewnętrznych
ROBOTY TYMCZASOWE
Brak robót tymczasowych.
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
S 01.00.00. Roboty przygotowawcze:
S 01.01.00. Roboty ziemne
S 01.02.00. Roboty rozbiórkowe
S 02.00.00. Roboty budowlane:
S 02.01.00. Roboty ciesielsko - dekarskie
S 02.02.00. Stolarka drzwiowa i okienna wewnętrzna i zewnętrzna
S 02.03.00. Roboty posadzkarskie, tynkarskie i malarskie
S 02.04.00. Roboty elewacyjne
S 02.05.00. Izolacje
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w
języku polskim.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w stosownej umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilą podpisania umowy na
realizację budowy. Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:
1) Projekt Organizacji i Harmonogram Robót
2) Projekt Zaplecza Technicznego Budowy
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie
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wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 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. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
1) utrzymywać Teren Budowy w stanie czystości
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał
szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 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 pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
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 przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
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zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Określenia podstawowe
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego
i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.3. 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 przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
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materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inżyniera.
3.SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 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 użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
4.TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację 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,
- wyposażenie 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 także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem 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
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do badania Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
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próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że 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,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. 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 bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 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 Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inżyniera 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 Inżyniera,
daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów 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 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.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
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.
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (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 narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
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 z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Zasady określania ilości zgodne z katalogiem nakładów rzeczowych (KNR)
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej 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 wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu
8

b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu
8.1. 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 umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
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 Inżynier.
8.3. Odbiór wstępny 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
Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
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 Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
2. Recepty i ustalenia technologiczne.
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
7.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
9. Inwentaryzację powykonawczą Robót
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
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odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Zasady płatności zostaną określone w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

S 01.00.00. Roboty przygotowawcze:
S 01.01.00. Roboty ziemne
1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z robotami ziemnymi przy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku przy ul.
Wiatracznej 6, działka nr 14/1. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robót.
1.1.2. Zakres robót
Dotyczy obiektów istniejących
Roboty ziemne:
• Odkopanie ścian fundamentowych
• Zasypanie wykopów
1.1.3. Materiały pochodzące z prac ziemnych
Grunt, darnina, drewno.
1.1.4. Sprzęt
Łopaty, szufle, ciężki sprzęt budowlany – spycharki, równiarki, koparki.
1.1.5. Transport
Samochód samowyładowawczy 5÷20 t i (przewiezienie urobku oraz pozostałych odpadów na odległość
ustaloną przez wykonawcę).
1.1.6. Wykonanie robót
Prace ziemne wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego bądź ręcznie, w przypadku zauważenia
reliktów historycznych lub przedmiotów o charakterze zabytkowym - należy wstrzymać prace i wezwać
projektanta, oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski. Przy rozległych rozbiórkach
konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne
zabezpieczenia.
1.1.7. Technologia wykonania robót
Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP, wytycznych kierownika budowy i sztuki
budowlanej.
1.1.8. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu po wykonaniu rzędnych terenu i wykopów fundamentowych.
1.1.9. Jednostka obmiaru
3
Objętość (m ) – grunt, darnina, drewno.
1.1.10. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy
1.1.11. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
Normy wraz z późniejszymi zmianami:
PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1997 – 1 (Eurokod7) – Projektowanie geotechniczne.
Praca zbiorowa – Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa – Poradnik majstra budowlanego.
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S 01.02.00. Roboty rozbiórkowe
1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych robotami rozbiórkowymi przy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 w
Słupsku przy ul. Wiatracznej 6, działka nr 14/1. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
1.2.2. Zakres robót
I. Rozbiórka okładzin ściennych z desek iglastych na łatach
II. Rozbiórka płyt „Acekol” oklejonych styropianem
III. Rozbiórka orynnowania i opierzenia
IV. Demontaż okien i drzwi
V. Demontaż parapetów
1.2.3. Materiały pochodzące z rozbiórki
Płyty „Acekol”, blachy powlekane, płyty styropianowe, deski, drewno, szkło, tworzywa sztuczne,
stolarka okienna i drzwiowa, papa.

UWAGA!
Płyty „Acekol” są produktem zawierającym azbest – ich demontaż i utylizacja powinny
być przeprowadzone zgodnie z przepisami prawnymi „Programu Oczyszczania Kraju z
Azbestu”.
Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest
Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako kryterium zawartość
azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu.
Klasa I - obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m³ definiowane jako
„miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom
mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestowych do otoczenia. Najczęściej
stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu używane przez pracowników w celach
ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki
podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne.
Klasa II - obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m³ definiowane jako „twarde”,
zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w
przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja
azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi
i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w
wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów
najbardziej w Polsce rozpowszechnione są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowocementowe „karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty
płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich.
W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo-cementowe, z
których należy wymienić przede wszystkim rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypy.
Sposób transportu i składowania materiałów z demontażu powinien być zgodny z wymaganiami
określonych norm i przepisów.
1.2.4. Sprzęt
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wiertarki udarowe,
wkrętarki, młoty pneumatyczne, szlifierki kątowe, piły mechaniczne, wciągarki ręczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne.
1.2.4.1. Sprzęt ochrony osobistej pracowników
Pracownicy pracujący przy pracach związanych z demontażem płyt „Acekol” powinni być wyposażeni w
środki ochrony dróg oddechowych, dobrane odpowiednio do stopnia zagrożenia oraz odzież ochronną
wykonaną z materiału uniemożliwiającego przenikanie włókien azbestu i umożliwiającego jej łatwe
czyszczenie. Rękawy w nadgarstkach i nogawki spodni powinny szczelnie przylegać do ciała.
1.2.5. Transport
Samochód skrzyniowy do 5t i samochód samowyładowawczy do 10t. (Odwiezienie drewna, złomu,
szkła i gruzu na odpowiednie składowiska). Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu
posadzek.
1.2.5.1. Transport i składowanie azbestu
Transport odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych odbywa się samochodami ciężarowymi,
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które wyposażone są - według międzynarodowych przepisów ADR o transporcie towarów
niebezpiecznych - w odpowiedni sprzęt oraz oznakowane specjalnymi tablicami i naklejkami
ostrzegawczymi. Transport odpadów odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
drogowymi.
Samochody transportujące odpady muszą posiadać stosowne pozwolenia (ADR) na transport
odpadów niebezpiecznych oraz przeszkolonych w tym zakresie kierowców.
Firma przewozowa musi posiadać decyzję na transport odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu)
wydaną przez upoważnione w tym zakresie Urzędy, np. Prezydenta Miasta.
1.2.6. Wykonanie robót
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
1.2.6.1. Zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest
Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej powyżej 1 000 kg/m³
jest możliwe po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji
azbestu do środowiska. Użytkując te wyroby należy przestrzegać wymagań w zakresie ochrony
środowiska. Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w sposób umożliwiający
emisję azbestu do środowiska jest niedopuszczalne. W celu określenia, czy spełnione są odpowiednie
wymogi użytkowania wyrobów zawierających azbest - właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca
nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca
zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny
stanu tych wyrobów.
Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest stanowią zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego. Podczas demontażu występuje znaczna emisja włókien azbestowych. W związku z
powyższym podczas niniejszych prac należy koniecznie przestrzegać zasad bezpiecznego
postępowania z azbestem.
Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy wykonać pomiar stężenia pyłów zawierających azbest dopuszczalne stężenie włókien respirabilnych dla pracowników wynosi 0, 1 wł./cm³. Poziom ten
powinien być stale obniżany, gdyż każda ilość włókien azbestowych większa od zera ma działanie
kancerogenne. Czynności związane z usuwaniem azbestu wykonywać mogą jedynie wyspecjalizowane
firmy, posiadające odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. Na pracodawcy
spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ochrony przed szkodliwym działaniem
pyłu azbestowego. Każdy z pracowników powinien być wyposażony w odzież ochronną, odpowiednie
urządzenia oraz środki ochrony układu oddechowego.
Miejsce pracy, w którym usuwany jest azbest, w miarę możliwości, należy odseparować od otoczenia
osłonami, które uniemożliwią przenikanie pyłu azbestowego. Teren powinien zostać ogrodzony z
jednoczesnym zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów dla pieszych - przynajmniej 2 metry w
przypadku zastosowania osłon, przy użyciu biało-czerwonych taśm ostrzegawczych. Oznakowanie
miejsca prac powinno wyraźnie wskazywać na zakres wykonywanych czynności. Niezbędnym jest
zatem ustawienie tablic informacyjnych, np. o treści „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom
nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
Stosować powinno się takie środki i urządzenia techniczne, które w możliwie największym stopniu
redukują ilość uwalnianego do środowiska azbestu.
Postępowanie podczas usuwania wyrobów zawierających azbest zależy od rodzaju produktów
azbestowych, jednak działania można sklasyfikować w postaci ogólnych zasad:
• obiekty, z których usuwany jest azbest należy zabezpieczyć przed pyleniem, np. poprzez
uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także przez wykonanie innych niezbędnych w danym
miejscu zabezpieczeń;
• wyroby zawierające azbest poddawane rozbiórce należy zwilżyć wodą przed rozpoczęciem
prac i utrzymywać w stanie wilgotnym aż do ich zakończenia;
• z uwagi na fakt, iż uszkodzenia i odłamania zwiększają emisję pyłu azbestowego, w miarę
możliwości demontażowi powinny podlegać całe wyroby: płyty, rury, kształtki;
• wyroby trwale zespolone z podłożem oddzielać należy wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych
lub narzędzi mechanicznych wolnoobrotowych zaopatrzonych w instalacje odsysające powietrze;
• podczas usuwania wyrobów azbestowych elewacyjnych zaleca się stosowanie kurtyn
zasłaniających fasadę budynku, ponadto w celu łatwego uprzątnięcia pozostałości azbestu teren wokół
powinien zostać wyścielony gruba folią;
• pył azbestowy gromadzący się podczas prac demontażowych powinien być codziennie
usuwany - metodą czyszczenia na mokro lub z użyciem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego z
filtrami o dużej mocy ciągu. Zakazuje się czyszczenia pomieszczeń i narzędzi poprzez ręczne
zamiatanie na sucho lub z użyciem sprężonego powietrza;
• zalecany jest okresowy kontrolny monitoring powietrza, zwłaszcza gdy stężenia pyłu
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azbestowego mogą przekraczać dopuszczalne normy;
• pomieszczenia, w których wartości stężenia pyłu przekroczyły dopuszczalne normy należy
izolować;
• w przypadku prac demontażowych azbestu, gdzie stężenie uwalnianych włókien przekracza
dopuszczalne normy, należy udostępnić pracownikom komory dekontaminacyjne, w których możliwe
jest oczyszczenie;
• odpady zawierające azbest powstałe na koniec dnia pracy zaleca się każdorazowo szczelnie
opakować, np. w folię z polietylenu lub polipropylenu o grubości min. 0, 2 mm i zakleić taśmą lub
zgrzewem ciągłym, tak by uniemożliwić przypadkowe otwarcie, a następnie składować w
tymczasowym miejscu magazynowania;
• zapakowane w odpowiedni sposób odpady azbestowe należy oznakować w sposób niebudzący
wątpliwości co do rodzaju odpadów i w sposób trwały, tak aby etykiety nie uległy zniszczeniu na skutek
działania czynników atmosferycznych i mechanicznych;
1.2.7. Technologia wykonania robót
Prace rozbiórkowe prowadzić według projektów rozbiórki, projektów wykonawczych oraz wytycznych
projektantów i kierownika budowy. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP i
sztuki budowlanej.
1.2.8. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu
1.2.9. Jednostka obmiaru
2
Powierzchnia (m ) - muru, okładzin, posadzek, tynków. Dla drzwi i okien - szt. (wymienić inne jednostki
3
np. m rozbieranych konstrukcji żelbetowych)
1.2.10. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy
1.2.11. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych:
- Rozporządzenie Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
Demontaż azbestu powinien odbywać się w oparciu o zasady wynikające z przepisów ustawy o odpadach. / Dz.U. z 2010 r. nr
185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) - zasady
dotyczące sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest,
- Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45, poz. 280) - zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego
użytkowania takich wyrobów, Dz. U. 2004 nr 3, poz.20 - zasady w eliminacji w Polsce produkcji, stosowania i obrotu wyrobami
zawierającymi azbest.

S 02.00.00. Roboty budowlane:
S 02.01.00. Roboty ciesielsko – dekarskie
2.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z pracami ciesielskimi i dekarskimi przy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 w
Słupsku przy ul. Wiatracznej 6, działka nr 14/1.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
2.1.2. Zakres robót
I. Uzupełnienie pokrycia i poszycia dachu
II. Montaż wsporników opierzeń
III. Montaż obróbek blacharskich
IV. Montaż orynnowania.
2.1.3. Materiały
Tarcica klasy C24 o wilgotności 12% impregnowana środkiem „Fobos M4” lub „Ogniochron”;
systemowe złącza do drewna, wełna mineralna; folia wstępnego krycia o paroprzepuszczalności
2
>1200g/m /d; papa zgrzewalna wierzchnia; papa zgrzewalna podkładowa; silikon dekarski; gwoździe;
wkręty do drewna; systemowe kominki połaciowe wklejane w poszycie.
2.2.4. Sprzęt
Wymagany sprzęt mechaniczny do wykonywania robót: wiertarki, wkrętarki, szlifierki kątowe, piły
mechaniczne. Wymagany sprzęt ręczny do wykonywania robót: młotki, przecinaki, dłuta, poziomnice,
piły ręczne, pilniki, śrubokręty, wciągarki ręczne, kliny, pistolety do silikonów. Rusztowania systemowe.
Giętarki do blach, nożyce do blach.
2.1.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki, wciągarka ręczna.
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2.1.6. Wykonanie robót
Przewiduje się uzupełnienie pokrycia i poszycia nad docieploną ścianą elewacyjną. W wolnych
przestrzeniach stropodachu przewiduje się dodatkową warstwę ocieplenia wykonaną w systemie
wdmuchiwania granulatu wełny przez otwory wykonane w wyższej ścianie attykowej. Na połaci
dachowej przewidziano montaż systemowych kominków wentylacyjnych, wklejanych w pokrycie. Rynny
głównej połaci 120, i 100 na daszkach wejściowych do budynku. Rury spustowe głównych połaci Ø 90 i
Ø 70 na daszkach przy drzwiach wejściowych. Rury wykonać z blachy powlekanej systemowe.
Opierzenia szczytów oraz parapety z blachy powlekanej na rąbek stojący. Obróbka nadrynnowa
wykonana z blachy cynk-tytan na rąbek stojący, w fragmentach szczególnie narażonych na działanie
wody obróbka lutowana. Pas cokołowy docieplenia wykonać z płyt styropianowych EPS100,
zakończony obróbką.
2.1.7. Kontrola jakości
Sprawdzenie jakości robót ciesielskich i dekarskich należy przeprowadzać pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów. Sprawdzenie jakości
wykonania pokrycia.
2.1.8. Jednostka obmiaru
3
2
(m ) – tarcica; (m ) – pokrycia dachowe; ( szt.) – złączka do drewna, silikony, wkręty; (kg) - gwoździe
2.1.9. Odbiór
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową
2.1.10. Przepisy związane
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
PN-B-03150:2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Praca zbiorowa – Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa – Poradnik majstra budowlanego.
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentów materiałów budowlanych.

S 02.02.00. Stolarka drzwiowa i okienna wewnętrzna i zewnętrzna
2.2.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z montażem stolarki okiennej i drzwiowej przy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr
15 w Słupsku przy ul. Wiatracznej 6, działka nr 14/1.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
2.2.2. Zakres
I. Montaż drzwi i okien
2.2.3. Materiały
Gotowe do montażu drzwi i okna wykonane przez producenta stolarki, kołki montażowe, pianka
montażowa, silikony do uszczelnień, maskownice i progi drzwiowe. Okna, drzwi muszą spełniać
wytyczne Warunków Technicznych z zakresie izolacyjności i akustyki. Parapety zewnętrzne z blachy
powlekanej, parapety wewnętrzne z płyt typu „postforming”.
2.2.4. Sprzęt
Wiertarki udarowe, wkrętarki, łaty pojemniki i wiadra, młotki, pace do tynków, kielnie, przecinaki,
poziomnice, pistolety do silikonów i pianek, szpachelki.
2.2.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
2.2.6. Wykonanie robót
Zaprojektowano wymianę okien balkonowych i drzwi wskazanych w audycie oraz okien uszkodzonych
przez korozję biologiczną. W przypadku konieczności wymiany okien drewnianych w grupie okien
zespolonych w poziomie – należy wymienić wszystkie okna w grupie dla umożliwienia prawidłowego
wykonania wspólnego podokiennika z blachy. W celu zabezpieczenia nowomontowanych okien przed
korozją biologiczną, konieczne jest prawidłowe zamontowanie parapetów okiennych – dokładny
schemat w projekcie budowlanym.
Okna PCW białe, wyposażone w nawiewniki higrosterowane, infiltracja powietrza zgodnie z PN,
szklenie termoizolacyjne.
Drzwi zewnętrzne, przewidziane do wymiany, aluminiowe, termoizolowane z zamkami patentowymi.
2.2.7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie
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zamontowanych okien i drzwi z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. np. :
I. Badanie pionowości okien, drzwi,
II. Sprawdzenie szczelności,
III. Sprawdzenie sposobu wykonania montażu,
IV. Sprawdzenie wykonania maskownic i progów,
V. Sprawdzenie kolorystyki i jakości stolarki,
VI. Sprawdzenie jakości zamków i przymyków,
VII. Sprawdzenie jakości szyb,
2.2.8. Jednostka obmiaru
(m2) okien, drzwi, fasady; (mb) maskownic i progów,
2.2.9. Odbiór
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
2.2.10. Przepisy związane
PN-EN 1125:1999/A1:2002- Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym Wymagania i metody badań
PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową Wymagania i metody badań
PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badań
PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1:
Metoda uproszczona
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania
ogólne
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
Instrukcje i certyfikaty producenta

S 02.03.00. Roboty posadzkarskie, tynkarskie i malarskie
2.3.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z pracami tynkarskimi, posadzkarskimi oraz malarskimi przy termomodernizacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 15 w Słupsku przy ul. Wiatracznej 6, działka nr 14/1.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
2.3.2. Zakres
I. Wykonanie tynków zewnętrznych
II. Wykonanie posadzek
III. Prace malarskie - elewacja
2.3.3. Materiały
Wyprawy krzemianowe do przygotowania na placu budowy, szlichta cementowa, farby zewnętrzne;
2.3.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb. Pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, młotki, pace do tynków, kielnie, przecinaki, poziomnice,
pistolety do silikonów i pianek, szpachelki, rusztowanie rurowe zewnętrzne
2.3.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
2.3.6. Wykonanie robót
Roboty posadzkarskie:
Przewiduje się konieczność odtworzenia istniejącego przykrycia kanałów instalacyjnych niewłazowych,
biegnących wewnątrz obiektu przy ścianach zewnętrznych. Dodatkowo należy przewidzieć odtworzenie
pokrycia posadzki w miejscach demontażu kanałów.
Roboty tynkarskie i malarskie:
Tynki cienkościenne silikatowe należy nakładać w grubości 2-10 mm bezpośrednio na przygotowane i
zamocowane płyty styropianowe. Na wyschnięte tynki silikatowe nałożyć warstwę powłok malarskich.
2.3.7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. np.:
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I. Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,
II. Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,
III. Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich.
2.3.8. Jednostka obmiaru
2
(m ) tynków wewnętrznych, posadzek, okładzin ściennych oraz malowanych powierzchni
zewnętrznych.
2.3.9. Odbiór
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
2.3.10. Przepisy związane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
Praca zbiorowa – Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa – Poradnik majstra budowlanego.
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentów materiałów budowlanych.

S 02.04.00. Roboty elewacyjne
2.4.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z pracami elewacyjnymi przy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku przy
ul. Wiatracznej 6, działka nr 14/1.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
2.4.2. Zakres robót
I. Docieplenie metodą lekką mokrą ścian
2.4.3. Materiały
Docieplenie w systemie BSO styropianem grubości 15 cm EPS70. W dolnej części ścian (do
wysokości 1m nad poziomem terenu) wykonać zbrojenie siatką pancerną lub zastosować nadziemnie
dwie warstwy siatki z włókna szklanego. Styropian przyklejać i kołkować do podkładu z płyt OSB3
gr.18mm; płaszczyzna płyt wyprowadzona na pionowych łatach impregnowanych ciśnieniowo.
Wykończenie cienkowarstwowym tynkiem silikatowym.
2.4.4. Sprzęt
Wiertarki udarowe, wkrętarki, poziomnice, rusztowania, silikon dekarski, cęgi.
2.4.5. Transport
Samochód skrzyniowy do 5t do przywozu materiałów budowlanych.
2.4.6. Wykonanie robót
Prace należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej, projektem budowlanym oraz
wytycznymi producenta.
Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych w obrębie piwnic należy odsłonić część podziemną,
usunąć luźne fragmenty tynków i betonu, uzupełnić brakujące fragmenty murów. Nośne i stabilne
podłoże zagruntować zgodnie z technologią i nałożyć izolację bitumiczną w postaci pasty gr5mm.
Izolację pastą bitumiczną należy wyprowadzić na fundament. Przykleić płyty styropianu EPS100
gr.15cm pastą bitumiczną do izolacji przeciwwilgociowych. Pasta i grunt powinny stanowić jeden
system technologiczny.
Poniżej terenu styropian zabezpieczyć przed obsypaniem folią pcw gr. 0.5mm; w strefie cokołowej płyty
dodatkowo kołkować, wykończenie w technologii BSO cienkowarstwowym tynkiem silikatowym;
zbrojenie siatką pancerną. Cokół zakończony od góry systemowym profilem metalowym mocowanym
do ściany.
Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych ścian szkieletowych usunąć istniejące okładziny z
desek i płyt „Acekol” oklejonych styropianem wraz z łatami oraz zdemontować parapety; w razie
potrzeby dokonać napraw i uzupełnień ujawnionych elementów konstrukcji szkieletowej.
Ocieplenie i wykończenie ścian przewidziano w systemie BSO styropianem grubości 15cm EPS70. W
dolnej części ścian (do wysokości 1m nad terenem) wykonać zbrojenie siatką pancerną lub
zastosować naprzemiennie dwie warstwy siatki z włókna szklanego. Styropian przyklejać i kołkować do
podkładu z płyt OSB3 gr. 18mm; płaszczyzna płyt wyprowadzona na pionowych łatach
impregnowanych ciśnieniowo. Wykończenie cienkowarstwowym tynkiem silikatowym.
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2.4.7. Kontrola jakości
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie elewacji
z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości
materiałów, protokołów odbiorów częściowych oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą
oględzin zewnętrznych i pomiarów. np.
I. Sprawdzenie jakości montażu elementów i wykonania obróbek.
II. Sprawdzenie pionu i poziomu zamontowanych elementów.
2.4.8. Jednostka obmiaru
2
(m ) – docieplenie systemowe
2.4.9. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy
2.4.10. Przepisy związane
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentów materiałów budowlanych.
Praca zbiorowa – Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa – Poradnik majstra budowlanego.

S 02.05.00. Izolacje
2.5.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem izolacji termicznych i przeciwwilgociowych przy termomodernizacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 15 w Słupsku przy ul. Wiatracznej 6, działka nr 14/1.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
2.5.2. Zakres robót
I. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
II. Wykonanie izolacji termicznych dachu
2.5.3. Materiały
systemowa pasta bitumiczna; folia pcw; wełna mineralna granulowana; folia pcw 0,5 mm;
2.5.4. Sprzęt
Wiertarki udarowe, poziomnice, rusztowania, kielnie, wiadra, betoniarki, palniki gazowe, pędzle,
szczotki, młotki, kołki, noże.
2.5.5. Transport
Samochód skrzyniowy do 5t do przywozu materiałów budowlanych.
2.5.6. Wykonanie robót
Izolacje przeciwwilgociowe:
Ściany fundamentowe:
Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych w obrębie betonowych ścian fundamentowych należy
odsłonić część podziemną, usunąć luźne fragmenty tynków i betonu, uzupełnić brakujące fragmenty
murów. Nośne i stabilne podłoże zagruntować zgodnie z technologią i nałożyć izolację bitumiczną w
postaci pasty gr. 5mm. Izolację pastą bitumiczną należy wyprowadzić na fundament.
Izolacja termiczna dachu:
Docieplenie będzie wykonane w technologii wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej w przestrzeń
stropodachu przez otwory wykonane w wyższej ścianie attykowej. Przewidywana grubość warstwy z
granulatu wełny mineralnej to 12cm. Metoda ta umożliwia wykonanie izolacji bez ingerencji w istniejące
pokrycie dachu wykonane z papy zgrzewalnej, które jest w dobrym stanie technicznym i szczelne.
Przewiduje się modyfikację okapów z uwagi na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych. Będzie to
skutkowało koniecznością uzupełnienia poszycia i pokrycia dachu nad ocieploną ścianą.
2.5.7. Kontrola jakości
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie z
dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości
materiałów, protokołów odbiorów częściowych oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą
oględzin zewnętrznych i pomiarów. np.:
I. Sprawdzenie jakości wykonanych izolacji
2.5.8. Jednostka obmiaru
2
(m ) – wykonanych izolacji
2.5.9. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy
2.5.10. Przepisy związane
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentów materiałów budowlanych.
Praca zbiorowa – Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa – Poradnik majstra budowlanego.
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