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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

1.    CZ  OGÓLNA

1.1   Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wraz z projektem budowlano-wykonawczym s
wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót wymiany pokrycia dachu dla budynku mieszkalnym
przy ul. Karabinierów 6B w Grudzi dzu..

1.2   Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych
specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres robót obejmuje wykonanie nast puj ce roboty :

- wykonanie systemów zabezpiecze  na dachu,
- rozbiórka istniej cych obróbek blacharskich,
- rozbiórka pokrycia z : dachówki,
- demonta  i ponowny monta at i kontr at,
- impregnacja drewna rodkiem FOBOS M4,
- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
- wykonanie pokrycia z dachówki z dachówki ceramicznej,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- uporz dkowanie terenu po robotach dekarskich.

1.3   Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Przez roboty towarzysz ce i tymczasowe nale y rozumie  :

wykonanie zadasze  i zabezpiecze  ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie doj  i dojazdów do placu budowy ;

wietlenie terenu budowy ;
zabezpieczenie budynku przed dost pem osób trzecich.

1.5   Informacja o terenie budowy1.5.1. 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, wska e punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przeka e dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanego mu mienia do chwili odbioru
ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz  graficzn  i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :
-   dostarczon  przez Zamawiaj cego,
-   sporz dzon  przez Wykonawc .
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w cho by jednym z nich s  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 s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w ST 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
ST 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.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  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 .
1.5.5. 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 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.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

Wykonawca zapewni we w asnym zakresie usuni cie z terenu budowy powsta ych odpady z rozbiórki lub
podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsi biorstwu, które dysponuje sk adowiskiem na odpady.
Koszt zwi zany z wywozem i utylizacj  odpadów ponosi Inwestor.
Wywóz odpadów powsta ych z rozbiórki dachu /dachówka / Wykonawca wykona we w asnym zakresie,
wzgl dnie powierzy ten zakres robót wyspecjalizowanemu w tym zakresie zak adowi. Koszt zwi zany z
wywozem i utylizacj  dachówki ponosi Inwestor.
1.5.6. 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 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.
1.5.7. 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.
1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu,
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do
przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia
Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na
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wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. 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. W
szczególno ci dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z p yt azbestowo-cementowych.
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. 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.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od
daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. 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, póz. 401).
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 b dzie
informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne
dokumenty.
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robót obejmuje remont istniej cego budynku. Wobec powy szego Wykonawca robót
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.
Wszelkie koszty zwi zane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w
cenie umownej.
1.5.13. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
W przypadku wyst pienia konieczno ci zaj cia pasa chodnika wynikaj cej z przyj tej technologii wykonania
robót Wykonawca opracuje we w asnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.
Op aty zwi zane z zaj ciem pasa chodnika nie obci aj  Zamawiaj cego.
1.5.14. Ogrodzenie.
Na istniej cej dzia ce Wykonawca wykona zadaszenia nad wej ciami do budynku i wygrodzi teren budowy.
1.5.15. Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni.
W czasie prowadzenia robót dekarskich nale y zabezpieczy  chodnik oraz ulic  dojazdow  przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodze  z przyczyn niezale nych przez Zamawiaj cego,
Wykonawca dokona naprawy we w asnym zakresie. Koszty zwi zane z napraw  chodnika i ulicy dojazdowej
ponosi Wykonawca.
W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego, Wykonawca dokona
renowacji tej cz ci zieleni, która zosta a zniszczona we w asnym zakresie. Koszty zwi zane z renowacj  terenu
zieleni ponosi Wykonawca robót.
1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, e realizacja nast powa  b dzie z zachowaniem jak
najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi  realizacji prac
przyj to metod  pracy równomiernej.
Wielko  cyklu realizacji ustalono na podstawie ilo ci r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz przyj tego
zatrudnienia.
W niniejszym opracowaniu za ono, e brygada wykonuj ca roboty sk ada  si  b dzie z ró nych zawodów i
kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si  z ony proces jednego typu lub jednorodny.
Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu roboczego. W
takim uk adzie ka da z brygad sk ada  si  winna z kilku zespo ów wykwalifikowanych takich jak :

zespó  wykonuj cy roboty murarski – tynkarskie -   3 robotników
zespó  wykonuj cy roboty dekarskie -   6 robotników
zespó  wykonuj cy roboty izolacyjne -   3 robotników
zespó  wykonuj cy roboty ciesielskie -   2 robotników

1.6   Nazwy i kody robót budowlanych.
Dzia  robót -  45
Grupa robót -  45.2, 45.4,
Klasa robót - 45.25, 45.42, 45.45,
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1.7   Okre lenia podstawowe.
Ilekro  w ST jest mowa o:
1.7.1  Obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a)   budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b)  budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c)   obiekt ma ej architektury;

1.7.2    Budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.7.3   Budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje
przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze
technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i
urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca

ytkow .
1.7.4  Obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, drabinki,

mietniki.
1.7.5   Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.7.6  Budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e
odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.7.7. Robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a takie prace polegaj ce na przebudowie,
monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.7.8 Remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej
konserwacji.

1.7.9 Urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem
budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.

1.7.10 Terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane
wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.7.11 Prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu
prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.

1.7.12 Pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na
rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu
budowlanego.

1.7.13 Dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z      za czonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar
potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metod  monta u - tak e dziennik monta u.

1.7.14 Dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.7.15 Terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)   obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.
1.7.16 Aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu,

stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania w budownictwie.
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1.7.17 ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.7.18 Wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

1.7.19 Organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z pó n. zm.).

1.7.20 Obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.21 Op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone
ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.

1.7.22 Drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan ,
przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu.

1.7.23 Dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.7.24 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow
odpowiedzialno  za prowadzon  budow .

1.7.25 Rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w
formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.26 Laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do
przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.7.27 Materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie  ró ne
tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.28 Odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone -z przeci tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.7.29 Poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub
innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.7.30 Projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem
dokumentacji projektowej.

1.7.31 Rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.7.32 Przedmiarze robót - nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do wykonania robót
wed ug technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.7.33 Cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln
do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.7.34 Ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

2.     WYMAGANIA  DOTYCZ CE  W CIWO CI  MATERIA ÓW
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 ST w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj
wymagania ST 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 Specyfikacjach Technicznych (ST).
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Wszystkie  materia y stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada  :
-   Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
-   Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
-   Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
-   Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm polskich,
2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany
dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy
stanowi  inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy
lub wskaza  Inspektora nadzoru.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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.
2.4. 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 uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST 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.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

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 ST, 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, ST 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 u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST 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.     TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie
na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie
odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE  ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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.
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.
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na
wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  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.

6.     KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT
6.1. 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 , ST.
Program zapewnienia jako ci (PZJ) winien zawiera :

- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- 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.

6.2. 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 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST. 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
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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  laboratoryjnych materia ów i robót
ponosi Wykonawca.
6.3. 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  w 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.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 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.
6.5. 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.
6.6. 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

dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie
ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST 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 ST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania
próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
6.7. 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:
•    Polsk  Norm  lub
•   aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s

obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi ST.
3.  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 ST, ka da ich partia dostarczona do
robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
6.8. 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.
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Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

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 ciowych i ostatecznych
odbiorów robót,
•    wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•    stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
•    zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
•    dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
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  przed one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si .
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 ST.
 [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.
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  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na
yczenie Zamawiaj cego.

7.     OBMIAR  ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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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 ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane 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.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodnie z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8.     ODBIÓR  ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. 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 , ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. 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.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
8.4.1. 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  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy.
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 8.4.2.
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 z dokumentacj
projektow  i ST.
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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 ST 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.
8.4.2. 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,
2.   szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub

zamienne),
3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jako ci (PZJ),
6.   deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak

bezpiecze stwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
7.   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 ,

8.  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.   kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie
 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
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni  si  w
okresie gwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9.     PODSTAWA  P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
•    robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
•    warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,
•    warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
•    koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
•    podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa
ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i

drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,

poziomych, barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj cy.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr

120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz.
1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

2.   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z pó niejszymi
zmianami).

4.   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).

B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.45

Kategoria robót - Roboty rozbiórkowe                             kod  CPV  45453000-7

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania robót rozbiórkowych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycz :

rozbiórki kominów,
rozbiórki obróbek blacharskich,
rozbiórki pokrycia z dachówki,
rozbiórka elementów drewnianych dachu,
rozbiórka elementów betonowych,
rozbiórka pokry  z p yt cem-azbestowych,
rozbiórka pozosta ych elementów dachu
wywiezienie i utylizacja materia ów z rozbiórki

1.   MATERIA Y
Materia y pomocnicze do wykonania robót rozbiórkowych. Nie okre la si  warunków technicznych dla tych
materia ów, nie wymaga si  równie  aprobat technicznych lub certyfikatów.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na
jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
Do wywozu materia ów z rozbiórki nale y stosowa  samochody samowy adowcze o no no ci do 5 t.
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4.  WYKONANIE ROBÓT
Podczas demonta y pokrycia dachu nale y zachowa  szczególn  ostro no  i przestrzega  warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchni  stropu nad mieszkaniami nale y zabezpieczy przed uszkodzeniem spadaj cych
od amków pokrycia. Zrzucanie od amków pokrycia lub ca ych dachówek na powierzchni  stropu jest
niedopuszczalne.
Teren na którym dokonywana b dzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest wygrodzony ogrodzeniem
sta ym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y wygrodzi  teren, a nad wej ciami wykona  daszki
ochronne.
Na tak przygotowanym terenie przy wej ciu wystarczy wywiesi  tablic  informacyjn  oraz tablic
ostrzegawcz UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.
W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. przy robotach
budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych okre lone zosta y w Rozp. Min.
Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporz dzenia przedstawiaj  si  nast puj co:
* Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrze ne. Znajduj ce
si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle, urz dzenia u yteczno ci publicznej, latarnie, s upy, przewody i
drzewa, powinny by  odpowiednio zabezpieczone.
* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych
powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i okulary ochronne, a narz dzia

czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie poinformowa
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w zakresie przepisów B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa  kierownik rozbiórki lub majster.
Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu robót
rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwil y.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod
nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów
wiatru.
* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególno ci
nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (obej cia i objazdy ) lub wystawi
wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w przypadkach szczególnie niebezpiecznych
zastosowa  oba rodki cznie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich zasi gu, w
miejscach zagro onych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka r czna. Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by  zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie ostro nie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by  nale ycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y stosowa  pochylnie lub zsypy  (rynny ).
Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by  zabezpieczony daszkami
ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo
Rozbiórka pokrycia dachu z p yt cem-azbestowych powinna by  wykonana przez wyspecjalizowan  i
przeszkolon  brygad  do rozbiórki tego rodzaju pokry

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
nie dotyczy

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla robót zwi zanych z budow  szybu s  metry kwadratowe, metry bie ce,  sztuki.
6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub
wykuwaj cych.
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7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1. Roboty rozbiórkowe
Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138

B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Roboty murarskie , tynkarskie, betonowe kod CPV 45450000-6

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mog  by  wykonywane
z ceramiki budowlanej. Spoiwem s  zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe,
specjalne.

Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycz  konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków wznoszonych w
technologiach stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, u yteczno ci publicznej, rolniczym i
przemys owym, eksploatowanych w warunkach nie nara onych na destrukcyjne dzia anie rodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycz  konstrukcji "murowanych kana ów i studzienek wodoci gowo-
kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemys owych itp. konstrukcji, które wymagaj  stosowania
materia ów i technologii murowania odbiegaj cych od przyj tych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich uj tych w dokumentacji projektowej tj
wymurowanie kominów w cz ci ponad dachem,

wykonanie tynków na kominach,
wykonanie czapek kominiarskich i warstwy spadkowej,
przygotowanie i monta  zbrojenia,
osadzenie elementów stalowych na kominach,
wykonanie rusztowa  przy kominach,

1.   MATERIA Y
1.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa
wodoci gow  wod  pitn .
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .
1.2 Piasek
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczególno ci:
—   nie zawiera  domieszek organicznych,
—   mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
rednioziarnisty odmiany 2.

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.
1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwyk e".
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia cementu hutniczego
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temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C. W przypadku
konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki
bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych, odpowiadaj cych
wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg sto ka
pomiarowego mo na przyjmowa  wg tablicy 1.
1.4 Cega budowlana pena
Ceg a budowlana pe na powinna bez otworów lub z otworami prostopad ymi do p aszczyzny uk adania cegie  w
murze. Ca kowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni ceg y.  Ka da ceg a powinna by  cechowana
znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyj to ceg  ceramiczn  pe
klasy 20. Ceg a przy uderzeniu m otkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda  d wi k czysty
/metaliczny/, a nie st umiony. Odporno  ceg y na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z
wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie rozpad a si  na kawa ki. Mo e natomiast wyst pi  p kni cie ceg y lub jej wy-
szczerbienie.
Liczba cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :
dla 20 sprawdzanych cegie  — 3 szt.
Ceg a rozbiórkowa powinna odpowiada  pod wzgl dem klasy tym samym warunkom co ceg a nowa.
Ceg  rozbiórkow  nale y sprowadza  na budow  po uprzednim odgrzybieniu, je eli zosta o ono
stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegie  po ówkowych, p kni tych ca kowicie lub z jednym p kni ciem przechodz cym
przez ca  grubo  ceg y o d ugo ci powy ej 6 mm nie mo e przekracza :
a)dla ceg y klasy 20 — 10% cegie  badanych.
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadza  na budowie nast puj ce badania:

a)  sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
     stawianymi w dokumentacji technicznej,
b)  przeprowadzenie próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarów i kszta tu ceg y,
— liczby szczerb i p kni ,
— odporno ci na uderzenia,
— prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  lub je eli ceg a ma by
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nale y j  podda  badaniom laboratoryjnym (szczególnie co
do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).
Ceg a przeznaczona do murów, na których przewiduje si  wykonanie tynków, powinna by  zbadana na
obecno  szkodliwej zawarto ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceg ach nie powinny wyst pi
wykwity i naloty. Dopuszcza si  wyst powania nalotów, których nie mo na zdj  z powierzchni próbki za
pomoc  ostrego narz dzia.
W zale no ci od klas, ceg  nale y u ywa  do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN –
68/B-12001
Nasi kliwo  ceg y budowlanej pe nej klasy 20 i 15 nie powinna by  wy sza ni  22%, klasy 10 — nie
wy sza ni  24%, a klasy 7,5 i 5 nie okre la si . Do cian zewn trznych zaleca si  stosowa  ceg  o
nasi kliwo ci nie Wi kszej ni  16%.
Wymiary i dopuszczalne odchy ki :

ugo 250 mm +/- 6 mm
szeroko 120 mm +/- 4 mm
grubo   65 mm +/- 3 mm

1.5 Asortyment stali
Zbrojenie  czapek  elbetowych na kominach przyj to pr tami wiotkimi 6 mm w ze stali A-I  gatunku St3SX-
b, wg normy PN-H-84023/6.
Do wzmocnienia elementów komina przyj to stal stali A-I  gatunku St3SX-b, wg normy PN-H-84023/6.
1.6 Drewno na rusztowania i deskowania
Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robót ciesielskich/ nale y zastosowa  drewno sosnowe w stanie
powietrzni-suchym o wilgotno ci 10-15
1.7 Farby silikatowe
ATLAS FASTEL jest farb  silikonow  (modyfikowan ) przeznaczon  do malowania tynków cementowych,
cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, powierzchni gipsowych,
betonowych, oraz p yt cementowo-azbestowych. S y tak e do malowania surowych powierzchni
wykonanych z cegie , bloczków, pustaków i innych tego typu materia ów ceramicznych lub wapienno-
piaskowych. Doskonale nadaje si  do u ycia na budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych,
budynkach gospodarczych, przemys owych a tak e na innych budynkach i elementach budowlanych
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szczególnie nara onych na niszcz ce dzia anie czynników atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni. Farba
ATLAS FASTEL mo e by  stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, wewn trz b  na
zewn trz budynku.
1.8 Beton B20
Beton do konstrukcji do wykonania czapek kominowych  musi spe nia  nast puj ce wymagania:
-    nasi kliwo  - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
-    mrozoodporno  - ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie
      nie wi kszy ni  20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg
      normy PN-B-06250,
-   wodoszczelno  - wi ksza od 0,8MPa (W8),
-   wska nik wodno-cementowy (w/c) - ma by  mniejszy od 0,5.

2.  SPRZ T
Wykonawca przyst puj c do murowania cianek i zamurowywania otworów, powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do
zapraw, wci garka elektryczna lub r czna, inwentaryzowane koby ki murarskie, warstwo-pion/.

3.  TRANSPORT
Do transportu pionowego materia ów murarskich przewidziano urawie okienne i wci garki elektryczne lub

czne. Jako rodki transportu poziomego u ywa  nale y taczek stalowych i dwuko owych wózków –
japonek.

4.   WYKONANIE ROBÓT
4.1 Technologia wykonania tynków.
W niniejszym opracowaniu przewidziano na kominach tynki dwuwarstwowe zatarte na g adko. Tynki
dwuwarstwowe nale y wykona  z obrzutki i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  z zaprawy cementowej 1 : 1
o konsystencji odpowiadaj cej 10-12 cm zag bieniu sto ka pomiarowego. Grubo  obrzutki powinna
wynosi  3 – 4 mm.
Narzut nale y nanosi  po zwi zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nale y wykona
z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie  konsystencj  odpowiadaj  7-10 cm
zag bieniu sto ka pomiarowego. Grubo  narzutu 8 – 15 mm. Na tak wykonane tynki po ich zwi zaniu i
wyschni ciu nale y wykona  dwuwarstwowe g adzie gipsowe.
Na przybudówkach nale y wykona  uzupe nienia tynków i wykona  przecierki tynku. Ca cian
zagruntowa rodkiem UNI-GRUNT.
EMULSJA GRUNTUJ CA.
UNI-GRUNT  jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasi kliwych,
nadmiernie ch onnych i os abionych pod y betonowych, cementowych i gipsowych, przeznaczonych pod
posadzki i podk ady pod ogowe. Emulsja UNI-GRUNT zapobiega tworzeniu si  p cherzy na warstwie
wylewki oraz zbyt szybkiemu odci ganiu z niej wody przez nadmierne ch onne pod e.  Mo na jej u ywa
na suchym pod u, wewn trz i na zewn trz budynków.
UNI-GRUNT  jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwy szej jako ci wodnej
dyspersji akrylowej. Dzi ki du ej zdolno ci penetracji, wnika silnie w g b pod a, powoduj c jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów ca ej pokrytej ni  powierzchni. UNI-GRUNT reguluje proces
ch onno ci pod a i zapobiega odci ganiu nadmiernej ilo ci wody z wykonywanych na nim wylewek
pod ogowych. Dzi ki temu UNI-GRUNT poprawia warunki wi zania wylewki i przyczynia si  do
osi gni cia przez ni  zak adanych parametrów wytrzyma ciowych. Emulsja w trakcie stosowania nie
zmydla si . Po wyschni ciu jest bezbarwna i przepuszcza par  wodn . Mo na jej u ywa  w pomieszczeniach
bez okien, jest nie palna. Zastosowana na pod u (po ca kowitym wyschni ciu) jest odporna na temperatury
od -20 C do +80 C. Pod e powinno by   suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, t uszczów i wosku.
Wszystkie lu ne, nie zwi zane w ciwie z pod em warstwy nale y przed zastosowaniem emulsji usun .
UNI-GRUNT produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpo redniego u ycia. Nie wolno jej czy  z
innymi materia ami, rozcie cza  ani zag szcza .
Emulsj UNI-GRUNT nanosi si  na pod e w postaci nierozcie czonej, jednokrotnie wa kiem lub p dzlem
jako cienk  i równomiern  warstw . Na pod ach bardzo ch onnych i zmursza ych emulsj  nanie  jeszcze
raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. U ytkowanie powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub
podk adów, przyklejanie p ytek itp., nale y rozpocz  po wyschni ciu, nie wcze niej jednak ni  po 6
godzinach od na enia emulsji.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
4.2 Deskowanie p yt p askich.
Nakrywy na kominach zaprojektowano jako elbetowe p yty. Deskowanie tych p yt jest prostsze,
poniewa  nie wymaga stemplowa . Odchy ki na d ugo ci deskowania nie mog  by  wi ksze ni  1 mm
na 1 m d ugo ci deskowania.
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4.3 Uk adanie warstwy g ówkowej.
Technika uk adania  warstwy g ówkowej wygl da nast puj co. Po roz cieleniu zaprawy na murze w
sposób opisany wy ej, murarz uk ada na niej ceg  nieco uko nie w stosunku do ceg y uprzednio

onej w odleg ci oko o 6 cm od niej. Nast pnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do
onej ju  ceg y zgarniaj c przy tym cz  zaprawy, która wype nia spoin  poprzeczn . Mniej

kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tej czynno ci ceg  jedn  r , a drug  pomaga
dosun  j  na w ciwe miejsce. Do wiadczeni murarze potrafi  uk ada  sprawnie jednocze nie
dwie ceg y wykonuj c t  sam  czynno  obydwiema r kami.
Murowanie na wycisk prowadzi si  w zasadzie uk adaj c ceg y od strony lewej ku prawej. Mo na
jednak prowadzi  murowanie w kierunku odwrotnym.
Przy kierunku uk adania z lewej ku prawej murarz chwyta ceg  w praw  d , przy kierunku
odwrotnym — w lew  d .
Uk adanie warstwy wozówkowej.
W warstwie tej zewn trzne rz dy cegie  uk ada si  podobnie jak w warstwie g ówkowej. Fol  wype nia si
plastyczn  zapraw  o grubo ci warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia si  w niej ceg y nie stosuj c ju  do-
datkowego zalewania spoin rozrzedzon  zapraw . Konsystencja zaprawy powinna by  tak dobrana, aby
zaprawa pod naciskiem ceg y wype nia a nale ycie wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem

dzie wyst powanie zaprawy ponad powierzchni  ceg y.
Spoiny w murach ceglanych
W zwyk ych murach ceglanych, je li nie ma szczególnych wymaga , nale y przyjmowa  grubo  normow
spoiny:
12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo  maksymalna nie powinna
      przekracza  17 mm, a minimalna 10 mm,
b)  10 mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo  maksymalna nie powinna
przekracza  15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y
wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko  5—10 mm (murowanie na tzw. puste
spoiny).
Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych
Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych, z wyj tkiem cian najwy szej kondygnacji, nie
powinna by  wi ksza ni  15% ca kowitej liczby cegie .
Po ówek i cegie  u amkowych mo na u ywa  przy zastosowaniu cegie  ca ych w liczbie równej co
najmniej 50% ca kowitej liczby cegie  i przy wystarczaj cym przewi zaniu spoin:
 a) w cianach najwy szej kondygnacji,
b)  w murach podokiennych,
c)  w murach przeciwpo arowych,
d)  na poddaszu, pod warunkiem eby napr enie we wszystkich tych przypadkach by o mniejsze od 2/3
napr enia dopuszczalnego wed ug normy PN-87/B-03002. 3.
W filarach i s upach niedopuszczalne jest zast powanie ca ych cegie  po ówkami. Stosowanie cegie
po ówkowych i mniejszych mo e by  dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawid owego
wi zania.
Stosowanie w murach cegie  uzyskanych z budowli rozebranych
Ceg y ca kowite i u amkowe powinny by  oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich mog  wykazywa
lady zaprawy, cementu lub wapna. Ceg y zanieczyszczone sadz  mog  by  u yte tylko do murów

nietynkowanych i takich, gdzie wygl d powierzchni nie odgrywa roli, a wi c do murów fundamentowych,
piwnicznych, poddasza nieu ytkowego itp.
Mury z cegie  odzyskowych, ca kowitych i u amkowych powinny by  wykonywane na zaprawie co najmniej
cementowo-wapiennej marki nie ni szej ni  3.
Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y przestrzega  zasady, e
ka da ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru.
Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci ró ni cej si
wi cej ni  o 5 mm nale y wykonywa  na strz pi  zaz bione boczne. Dopuszcza si  stosowanie po czenia
za pomoc  p askowników wpuszczonych w spoiny obu murów.
4.4   Malowanie farbami silikatowymi
PRZYGOTOWANIE POD A
Pod e powinno by  suche, stabilne i no ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mog cych
os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku oraz t uszczów. Stare pow oki
malarskie i inne warstwy o s abej przyczepno ci do pod a nale y dok adnie usun . Drobne uszkodzenia
(np. p kni cia lub ubytki) nale y naprawi  i zaszpachlowa . Pod a ch onne nale y bezwzgl dnie
zagruntowa rodkiem silikonowym ATLAS ARKOL NX. Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i
cementowe-wapienne mo na malowa  po ich ca kowitym wyschni ciu, a wi c nie wcze niej ni  po up ywie
2÷4 tygodni od ich na enia. Przewidziane do malowania wie o wykonane cienkowarstwowe tynki
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mineralne w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych (temperatura powy ej +5°C, wilgotno  poni ej
65%) dojrzewaj  w ci gu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio d ugiego okresu dojrzewania tynku
pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, która zamkni ta zbyt wcze nie pow ok  z farby
transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychaj c pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitów. Dla
tynków akrylowych okres mi dzy ich na eniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku
malowania tynków wcze niej eksploatowanych nale y zapewni  im co najmniej 48 godzinny okres schni cia
od momentu zako czenia opadów atmosferycznych (im wi ksza wilgotno  powietrza, tym okres ten
powinien by  d szy).

SPOSÓB U YCIA
Na przygotowane pod e nale y nanie  cienk , równomiern  warstw  farby ATLAS FASTEL. Farb
mo na nanosi  wa kiem, p dzlem lub metod  natryskow , nie wcze niej ni  przed up ywem 6 godzin po
gruntowaniu pod a. Ilo  nak adanych warstw farby zale y od ch onno ci i struktury pod a (zalecane jest
malowanie w dwóch warstwach). Kolejn  warstw  nale y nak ada  poprzecznie do poprzedniej po min. 6
godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania nale y z góry zaplanowa , np. w naro nikach i
za amaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowan
powierzchni  nale y prowadzi  w sposób ci y (stosuj c technologi  „mokre na mokre”), unikaj c przerw
w pracy. Prac malarskich nie wolno prowadzi  w warunkach wysokiej wilgotno ci i niskich temperatur
(poni ej +5°C). Malowan  powierzchni  nale y chroni , zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania
farby, przed bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. W przypadku
malowania wie ego tynku zaleca si , aby elewacja chroniona by a siatkami nieprzerwanie od chwili
rozpocz cia prac tynkarskich, a  do momentu, w którym up ynie doba od zako czenia prac malarskich. Czas
wysychania farby zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza wynosi ok. 30 minut.
Czas ten zale ny jest równie  od intensywno ci koloru stosowanej farby. Jednorodno  kolorystyczna
wymalowanej powierzchni zale y w du ej mierze od stopnia wyschni cia pod a. Uwaga: Niezastosowanie
si  do wymaga  producenta, zw aszcza w zakresie przygotowania pod a, sposobu u ycia i ochrony
elewacji przed wp ywem warunków atmosferycznych, mo e spowodowa  zachodzenia naturalnego zjawiska,
jakim jest powstawanie przebarwie  i wykwitów solnych. Aby unikn  ró nic w odcieniach barw przy
zastosowaniu kolorowych farb, nale y na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej samej dacie produkcji. W
wyniku malowania nast puje w sposób naturalny nieznaczne wyg adzenie faktury pod a. Malowanie
powierzchni ró ni cych si  mi dzy sob  faktur  i parametrami technicznymi mo e powodowa  efekt
ró nych odcieni danego koloru farby.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
4.5 Betonowanie czapek kominowych
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie w wyspecjalizowanym zak adzie
produkcji betonu, który mo e zapewni dane w ST wymagania.
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo z
dok adno ci :
-   ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
-   ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by  kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urz dzenia dozuj ce wod  i p ynne domieszki powinny by  sprawdzane co najmniej raz w miesi cu. Przy
dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien on by  krótszy ni  2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich
opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do
wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest wcze niejsze
przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne
warunki bezpiecze stwa pracy.
Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu    betonu
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  plus 5°C,
zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 210 MPa przed
pierwszym zamarzni ciem. Uzyskanie wytrzyma ci 20 MPa powinno by  zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uk adania i
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zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opró niania betoniarki nie powinna by  wy sza ni  35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale y zabezpieczy  miejsce
robót za pomoc  mat lub folii.
Piel gnacja betonu
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed
deszczem i nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od zako czenia
betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy na dob .
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa.
Wyka czanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami
kruszywa, prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni ,

kni cia i rysy s  niedopuszczalne,
równo  powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze

             ni  2 mm.
Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by  oszlifowane. Je eli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo rednio po rozebraniu
deskowa  nale y wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej
wody.
Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:
- zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,
- zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu,
- zapewnia  odpowiedni  szczelno ,
- zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,
- wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca si  wykonywa  ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz
deskowa  mo na u  desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo  desek
wynosi 32 mm.
Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro.
Styki, gdzie nie mo na zastosowa  po czenia na pióro i wpust, nale y uszczelni  ta mami z
tworzyw sztucznych albo piank . Nale y zwróci  szczególn  uwag  na uszczelnienie styków
cian z dnem deskowania oraz styków deskowa  belek i poprzecznie.

Sfazowania nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow .
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz  by
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyk adzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki nale y wykona  wg
wymaga  dokumentacji projektowej.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1  Podstawa odbioru robót murowych
1. Podstaw  dla odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna wymieniona
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y

odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez budow  (np. w odniesieniu

co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
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2. Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko czeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (o cie nic).
5.2 Warunki techniczne wykonania robót ciesielskich
Drewno. Do robót ciesielskich stosuje si  drewno iglaste. Wk adki konstrukcyjne, klocki i ko ki nale y
wykonywa  z drewna d bowego lub akacjowego.
Jako  drewna okr ego na stemple budowlane powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-61/D-95016.
Do robót ciesielskich stosuje si   drewno tarte nast puj cych klas:
Klasa III     — wyborowy materia  ciesielski, :.
Klasa IV     — dobry materia  ciesielski,
Klasa V       — redniej jako ci materia  ciesielski,
Klasa VI      — materia  nadaj cy si  do robót pomocniczych.

cza i czniki.
cza ciesielskie na gwo dzie, powinny by  wykonywane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

5.3 Podstawa odbioru robót zbrojarskich
1. Podstaw  dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y

odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie zaleci  Inspektor nadzoru,
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien by  dokonywany nie wcze niej ni
po 7 dniach po ich wykonaniu.
5.4 Podstawa odbioru robót betonowych
1. Podstaw  dla odbioru robót betonowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y

odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez budow  (np. w odniesieniu

co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku

6.   OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót nale y wykona  bezpo redni przed przyst pieniem do robót tynkarskich i ok adzinowych.
Ilo  poszczególnych konstrukcji murowych oblicza si  wed ug wymiarów podanych w projektach dla
konstrukcji nieotynkowanych. Grubo ci murów z ceg y przyjmuje si  wg znormalizowanych wymiarów ceg y
6,5 x 12 25 cm.

ciany /z wyj tkiem cian z kamienia/ i cianki dzia owe oblicza si  w m2 ich powierzchni. Wysoko ciany
nale y przyjmowa  od wierzchu stropu do wierzchu nast pnego stropu, a wysoko cianek dzia owych,
kolankowych, poddasza, attyk nale y przyjmowa  wg projektu. Pilastry oblicza si  w metrach ich wysoko ci.
Gzymsy i pasy oblicza si  w metrach ich d ugo ci. Otwory oblicza si  w szt. wg grup odpowiadaj cym
przeznaczeniu. Nadpro a oblicz si  w metrach ich d ugo ci.
Od powierzchni cian nale y odliczy  :

powierzchnie projektowanych otworów o pow. wi kszej od 0,50 m2,

6.2 Jednostka obmiarowa dla robót betonowych
Dla robót betonowych jednostk  obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo ci
przedmiarowej przyjmuje si  ilo  konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z powierzchni nie potr ca si
otworów wylotowych kominów.
6.3 Jednostka obmiarowa dla stalowych
Dla robót stalowych jednostk  obmiaru jest kg (kilogram) konstrukcji stalowej. Do obliczenia ilo ci
przedmiarowej przyjmuje si  ilo  konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
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wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewn trzny transport poziomy materia ów na przeci tn  odleg  oraz transport pionowy na wysoko  do 18 m,

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-C-04541
Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozosta ci, pozosta ci po pra eniu, straty  przy pra eniu oraz substancji
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02
Woda i cieki. Badania twardo ci. Oznaczanie twardo ci ogólnej powy ej 0,337 mal/dm  metod  wersenianow .
PN-C-04566/02
Woda i cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych
metod  kolorymetryczn  z tiofluorescein  z kwasem
o-hydroksyrt ciobenzoesowym.
PN-C-04566/03
Woda i cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych
metod  tiomerkurymetryczn .
PN-C-04600/00
Woda i cieki. Badania zawarto ci chloru i jego zwi zków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozosta ego

ytecznego chloru metod  miareczkow   jodometryczn
PN-C-04628/02
Woda i cieki. Badania zawarto ci cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metod  kolorymetryczn  z antronem.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-88/B-32250
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze
5.1 Warunki techniczne wykonania
Drewno. Do robót ciesielskich stosuje si  drewno iglaste. Wk adki konstrukcyjne, klocki i ko ki nale y
wykonywa  z drewna d bowego lub akacjowego.
Jako  drewna okr ego na stemple budowlane powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-61/D-95016.
Do robót ciesielskich stosuje si   drewno tarte nast puj cych klas:
Klasa III     — wyborowy materia  ciesielski, :.
Klasa IV     — dobry materia  ciesielski,
Klasa V       — redniej jako ci materia  ciesielski,
Klasa VI      — materia  nadaj cy si  do robót pomocniczych.
PN-EN 206-1:2003Beton.
PN-80/M-02138. Tolerancje kszta tu i po enia. Warto ci.
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali  konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze



23

B-3   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Pokrycia dachowe  dachówk  ceramiczn   kod  CPV  45261210-9
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)  s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru pokry
dachowych dachówk  ceramiczn  karpiówk  uk adan  podwójnie w „ usk ”.
Zakres robót obejmuje :

pokrycie dachu dachówk  ceramiczn  podwójn  w koronk .
monta  kratek przeciw niegowych.
monta aw kominiarskich,
monta  stopni kominiarskich,
wymiana at i monta  kontr at
monta  folii dachowej,
wykonanie deskowania dachu i cian okien mansardy,

1.   MATERIA Y
1.1 Dachówka ceramiczna karpiówka
Dachówka karpiówka ma górn  powierzchni  lekko pr kowan , a na stronie spodniej wyst py, tzw. Zaczep, ma
którym zawiesza si  j  na acie dachowej. Dachówka powinna mie  ten sam odcie , i nie mie  p kni .
Wytrzyma  na z amanie powinna by  taka, by si a ami ca przy rozstawie podpór 30 cm by a nie mniejsza ni
0,30 kN. Mrozoodporno  nie powinna by  ni sza ni  25 –krotne zamra anie do –20oC i odmra aniu do +20oC w
stanie nasyconym wod .
Wymiary dachówki :

szeroko  - 153 mm
ugo - 365 mm

Dachówka powinna odpowiada  wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12020.
1.2 G siory

 do pokrycia kalenic i naro y dachu. Wytrzyma  na z amanie powinna by  taka, aby si a ami ca nie by a
mniejsza ni  0,90 kN.
Wymiary g siorów :

szeroko  - 150-200 mm
ugo - 300-400 mm

siory powinna odpowiada  wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12020.
1.3 Gwo dzie
Gwo dzie do mocowania dachówek i g siorów powinny by  kwadratowe lub okr e i odpowiada  BN-70/5028-
12, o wielko ci co najmniej 2,2 x 50 mm, ale nie wi cej ni  3,0 x 80 mm.
1.4 Drut
Do przywi zania dachówek i g siorów do gwo dzi lub at powinien by  mi kki, ocynkowany, o rednicy 1,0-1,6
mm i powinien odpowiada  PN-67/M-80026
1.5 Foli Eurofol Q 140
Na oczyszczon   i rozgwo dziowan  górn  powierzchni  krokwi nale y zamocowa  za pomoc  gwo dzi
ocynkowanych lub spinaczy foli  foli Eurofol Q 140 lub inn . Folia powinna by  naci gni ta, i nie powinna mie
zwisów. Na zamocowan  foli  do górnej p aszczyzny krokwi nale y zamocowa  kontr aty.
1.6 Barierki przeciw niegowe
Na wykonan  powierzchni  dachu nale y obwodowa zamocowa  kratki przeciw niegowe.
1.7 awy kominiarskie
W kalenicy oraz przy oknach wy azowych nale y zamontowa awy kominiarskie.
1.8 Stopnie kominiarskie
Pomi dzy aw  kominiarsk  przy oknie wy azowym a kalenic  przewidziano stopnie kominiarskie..
1.9 Drewno
Drewno. Do robót ciesielskich stosuje si  drewno iglaste.
Jako  drewna okr ego na stemple budowlane powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-61/D-95016.
Do robót ciesielskich stosuje si   drewno tarte nast puj cych klas:
Klasa III     — wyborowy materia  ciesielski, (C24) :.
1.10 Fobos M4
FOBOS M-4 ma posta  granulatu proszkowego barwy bia tej, b cego mieszanin  soli nieorganicznych z
niewielkim dodatkiem soli organicznych - pot guj cym dzia anie biochronne. Wykazuje poczwórne dzia anie
ochronne dla drewna i materia ów drewnopochodnych: przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami
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ple niowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna. Nadaje elementom drewnianym cech
niezapalno ci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednocze nie nie obni a wytrzyma ci drewna, nie powoduje
korozji stali. Jest skuteczny zarówno przy impregnacji wg bnej,  jak i powierzchniowej.  Preparat stosuje si
postaci roztworu wodnego.
Zawarto  substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g, chlorek benzylo-
C12-18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian ~1,7 g.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót dekarskich
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót dekarskich, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.

3.     TRANSPORT
3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport  dachówek
Dachówka powinny by  pakowane w formie palet. Dachówki w paletach uk adanych poziomo na przek adkach
dystansowych. Poszczególne palety powinny by  zabezpieczone foli .
Palety dachówek nale y sk adowa  w pomieszczeniach na równym i mocnym, a zarazem p askim podk adzie.
Wysoko  sk adowania – palety nale y sk adowa  oddzielnie wg asortymenty /dachówka, g siory, pozosta e
akcesoria/. Transport dachówek odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych
plandekami), które umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 300 m2 pokrycia dachu. Roz adunek palet z
dachówkami powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu co
najmniej 2000 kg lub HDS-u.

4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Krycie dachów dachówkami
Krycie dachówkami nale y prowadzi  w temperaturze powy ej 0°C. W wyj tkowych przypadkach mo na uk ada
dachówki na sucho i w ni szych temperaturach, zgodnie z przepisami bhp. Przed rozpocz ciem robót powinien
by  ca kowicie wykonany podk ad o prawid owych nachyleniach po aci i prawid owym rozstawie at. Dla
pokrycia dachówk  karpiówk  w „ usk ” rozstaw at nale y przyj  14 cm. Poza tym powinny by  ju  wykonane
obróbki blacharskie przy okapach, w koszach, przy kominach, murach ogniowych, okienkach itp. Przy uk adaniu
dachówek na zaprawie powinno si  ni  pokrywa  pod ne kraw dzie dachówek i dociska  do poprzednio

onych, a podlepianie zapraw  lub kitem styków równoleg ych do okapu (od spodu) nale y prowadzi  ju  po
eniu pokrycia

Krycie podwójne karpiówk   „w koronk ”
Krycie „w koronk " ukazuje si  zaczepiaj c na ka dej acie 2 warstwy dachówek. Równoleg e do spadku styki
dachówek dolnej warstwy powinny by  przykryte dachówkami górnej warstwy, przesuni tymi o pó  szeroko ci
dachówki. W zale no ci od spadku i wymaganej szczelno ci — dachówki mog  by  uk adane na sucho lub na
zaprawie.
W obu przypadkach konieczne jest podlepienie styków równoleg ych do okapu. Sk ad zaprawy podano na str.
238, a kit omówiono w 17.2.4. Przy kryciu „w usk " (rys. 24-27) rz d dachówek przy okapie i przy kalenicy
powinien by  u ony „w koronk ". Dachówki ka dego innego rz du powinny by  zaczepione noskami
bezpo rednio o aty i przesuni te wzgl dem siebie o pó  szeroko ci dachówki. Zaprawa — jak przy kryciu „w
koronk ".
Prawid owo  wykonania pokrycia
Do robót pokrywczych dachówk  mo na przyst pi  dopiero po sprawdzeniu zgodno ci wykonania podk adu
z dokumentacj  projektow  i prawid owo ci wyprofilowania po aci dachu, koszy dachowych w trakcie
odbioru robót ciesielskich wg PN-71/B-10080  oraz po wyprowadzeniu przewodów wentylacyjnych ponad
dach, po wykonaniu nasad kominowych, po otynkowaniu lub spoinowaniu kominów, osadzenia masztów,
nasad wentylacyjnych, odpowietrze , podpórek / sztyców/ itp. elementów przechodz cych przez pokrycie
dachu i po wykonaniu obróbek blacharskich. Przestrze  poddasza nale y zwentylowa  poprzez
umieszczenie wywietrzników w po aci dachu. Dachówka powinna by  u ona na aceniu prostopadle do
okapu w taki sposób, aby sznur przeci gni ty wzd  poszczególnych rz dów by  poziomy i równocze nie
dotyka  widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rz dzie poziomym. Odleg  od sznura do
dolnego brzegu pozosta ych dachówek w tym rz dzie nie powinna przekracza  +/- 1,0 cm. Dopuszczalne
odchy ki od kierunku poziomego – jak dla acenia, tj. 2mm/m i 30 mm na ca ej d ugo ci. Dolne brzegi
dachówki powinny by  oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu i pokrytej
pod nymi pasami blachy ocynkowanej, cynkowanej lub miedzianej o szeroko ci w rozwini ciu co
najmniej 20 cm, a doln  kraw  dachówki nale y zabezpieczy  przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi do deski okapowej.
4.2  Fobos M4
ZASTOSOWANIE
FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajduj cych si
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wewn trz budynków. Na zewn trz mo e by  stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony
zaimpregnowanych powierzchni przed oddzia ywaniem wody i opadów atmosferycznych powoduj cych jego
wymywanie.  FOBOS M-4 mo e by  u yty w budynkach, a tak e pomieszczeniach przeznaczonych do
magazynowania ywno ci i obiektach przemys u spo ywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mog  si
styka  bezpo rednio ze rodkami spo ywczymi.
PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I DREWNA
FOBOS M-4 nale y stosowa  jako 30–procentowy roztwór wodny. W celu przygotowania 30-procentowego
roztworu nale y stosowa  proporcj : 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat nale y stopniowo
wsypywa  do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza) mieszaj c, a  do jego ca kowitego
rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwór nadaje si  do bezpo redniego u ytku.
Do impregnacji wg bnej stosuje si  roztwór o st eniu kilku procent – st enie nale y dostosowa  do rodzaju i
wilgotno ci drewna. Kontrol  procesu nasycania i ilo ci wch oni tego roztworu nale y przeprowadza  dla
ka dej partii zabezpieczanego materia u metod  wagow  (wa c drewno przed i po impregnacji).
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by  zdrowe, czyste, nie pokryte farb  lub lakierem.
Powierzchnie malowane nale y oczy ci  z farby. Je eli drewno uprzednio by o impregnowane rodkiem
hydrofobizuj cym (utrudniaj cym wch anianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja FOBOSEM M-4
mo e by  ma o skuteczna.
Barwienie drewna podczas impregnacji u atwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu
umieszczono wewn trz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w ró nych kolorach (do wyboru), z których
jeden nale y rozpu ci  w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1 kg FOBOSU M-4). Nie nale y stosowa
innego barwnika ni  do czony przez producenta. Pod wp ywem warunków atmosferycznych barwa
zaimpregnowanego drewna ja nieje, co nie ma wp ywu na jego jako
Przed impregnacj  drewno powinno by  doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.
Po wykonaniu impregnacji nale y je ponownie przesuszy  w przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouk adane
w sztaple na przek adkach do stanu powietrzno-suchego drewna.
Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje si  po wykonaniu impregnacji.
WYKONANIE IMPREGNACJI
Impregnacja powierzchniowa - Smarowanie, natryskiwanie
Roztwór nanosi si  na powierzchni  drewna za pomoc  p dzla, wa ka lub dyszy rozpy owej. Zabieg nale y
powtarza  kilkakrotnie, a  do naniesienia wymaganej ilo ci preparatu. Mi dzy kolejnymi nanoszeniami nale y
zachowa  kilkugodzinne przerwy, aby nast pi o dobre wch oni cie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie s
jedynymi metodami umo liwiaj cymi impregnacj  drewna ju  wbudowanego. W przypadku drewna, które
jeszcze nie zosta o wbudowane, bardziej poleca si  metody zanurzeniowe – k piel „zimna” i k piel „gor co-
zimna”, cho  smarowanie i natryskiwania tak e mog  by  stosowane.
5.0 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Badania
Podstaw  do oceny jako ci robót pokrywczych dachówk  ceramiczn  s  nast puj ce badania :
a) badanie podk adu
b) badanie  materia ów pokrywczych i  pomocniczych
c) badanie prawid owo ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich
5.2 Warunki przyst pienia  do bada .
Dokumenty warunkuj ce przyst pienie do bada  przy odbiorze robót zako czonych powinny odpowiada  wymaganiom
ST i dokumentacji projektowej i  zawiera  m.in,

stwierdzenie wykonania robot   poprzedzaj cych / protokó y/
stwierdzenie jako ci materia ów (atesty),
zapisy w dzienniku budowy dotycz ce przebiegu wykonania robót pokrywowych.

5.3 Badanie podk adu
Badanie podk adu  tj  sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zanocowania at, nale y przeprowadza  wg PB-
71/B-10080 w trakcie odbioru cz ciowego przed wykonaniem pokrycia, a protokó  stwierdzaj cy prawid owo
wykonania podk adu wykonawca zobowi zany jest przedstawi  przy odbiorze robót  ko cowych..
5.4 Badanie materia u
Badanie materia u nale y   przeprowadzi  czasie na podstawie wpisów do dziennika budowy i za wiadcze
/atestów/ z kontroli producenta, stwierdzaj c zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji
technicznej.
Materia y nie maj ce dokumentów po wiadczaj cych jako  a budz ce pod tym wzgl dem w tpliwo ci,
powinny by  poddane badaniom laboratoryjnym.
5.5 Sprawdzenie prawid owo ci u enia dachówek
Sprawdzenie nale y przeprowadza  za pomoc  sznura murarskiego lub drutu napi tego wzd  badanego rz du
dachówek, poziomicy, trójk ta ciesielskiego i miarki z podzia  milimetrow , stwierdzaj c czy zosta y
zachowane wymagania okre lone w warunkach ogólnych. Sprawdzenie nale y przeprowadzi  dla co najmniej trzech
rz dów na ka dej po aci dachu.
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5.6 Sprawdzenie oparcia dachówek na okapie
Sprawdzenie oparcie, dachówek na okapie nale y przeprowadzi  wzrokowo, stwierdzaj c czy zosta y zachowane
wymagania okre lone w  warunkach ogólnych.
5.7 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i zak adów
 Nale y przeprowadza  przez ogl dziny, a w przypadka nasuwaj cym w tpliwo ci co do prawid owo ci wykonanie,
zgodnie z ustaleniami w pkt.5.6 równie  za pomoc   pomiaru z dok adno ci  do 5 mm.
5.8 Sprawdzenie zamocowanie, dachówek
 Nale y przeprowadza  wzrokowo, badaj c od strony poddasza, czy zosta y zachowane wymagania okre lone w ST.
Ponadto nale y w wybranych przez Komisj  miejscach spo ród szczególnie nara onych na zatrzymywanie si  i
przeciekanie wody sprawdzi  szczelno  pokrycia. Je eli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzi  po
ulewnym deszczu, nale y wybrane miejsca poddawa  przez 10 min dzia ania strumienia wody, powoduj cego
sp ywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze nie obserwowa , czy sp ywaj ca woda nie zatrzymuj si
na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworz c zacieki. Stwierdzone usterki nale y oznaczy
w sposób umo liwiaj cy ich odszukacie po wyschni cia pokrycia.
5.9 Sprawdzenie prawid owo ci pokrycie kalenic i grzebieni
 Nale y przeprowadza  wzrokowo i za pomoc  pomiaru.  Prostoliniowo  u enia g siorów nale y sprawdza  przez,
przy enie aty d ugo ci 3 m i pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni  g siorów z dok adno ci  do 5
mm.
5.10 Sprawdzenia prawid owo ci zlewów (koszy)
Nale y przeprowadza  przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w ST za pomoc  ogl dzin i
pomiaru.
5.11 Ocena wyników bada .
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze nale y uzna  za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o wynik ujemny, nale y albo
ca  odbieranych robót, albo tylko ich niew ciwie
wykonan  cze  uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy. W razie uznania ca ci lub cz ci robót za
niezgodne z wymaganiami normy, nale y komisyjnie ustali , czy ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty,
czy dokona  poprawek w celu doprowadzania do zgodno ci robót z wymaganiami no ny i przedstawi  je do
ponownego odbiór u, którego wynik jest ostateczny.

6.   OBMIAR ROBÓT DEKARSKICH
Sposób obmiaru robót dekarskich podaje obowi zuj cy katalog Norm Zu ycia Materia ów Budowlanych.
1.  Pomosty zabezpieczaj ce obmierza si  w m2 zabezpieczenia powierzchni dachu.
2.  acenie i deskowanie dachu — w m2 ich powierzchni
3.  Uk adanie dachówek — w m2 ich powierzchni
4.  Obróbki podpórek /sztyców/ - w szt.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc  a
Zamawiaj cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m2 powierzchni deskowania,
stemplowania wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:
•    dla wszystkich technologii (czynno ci przygotowawcze):

-    przygotowanie stanowiska roboczego,
-    obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
-    ustawienie i rozbiórk  pomostów zabezpieczaj cych i zadaszenia,
-    przygotowanie pod a,
-    u enie dachówki i g siorów,
-    oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-71/B-10241
Krycie dachu dachówk  ceramiczn . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12020. Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory.
PN-75/B-12029. Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory ceramiczne. Badania.
DIN EN 538. Dachówka; wymagania, badania, nadzór.
Literatura
Regeln f.r Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks K ln (Zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i cementowymi).
Enwurf-Fachregel f.r die Ausf.hrung von Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

ln (Zasady projektowania pokry  dachowych dachówkami ceramicznymi i cementowymi).
IFD-Empfehlungen f.r die Ausf.hrung von Dacheindeckungen mit Tondachziegeln und Betondachsteinen
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(deutsch/englisch/franz sisch), Internationale F deration des Dachdeckerhandswerks, K ln (IFD- Zalecenia w
zakresie wykonawstwa pokry  dachowych dachówkami ceramicznymi i cementowymi).
STERLY H.J., B-TTCHER H., WALTER H.: Details rund ums Ziegeldach. K ln 1993 (Szczegó y na temat
dachu krytego dachówk ).

B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Pokrycia dachu blach kod  CPV  45261213

Kategoria robót - Obróbki blacharskie                         kod  CPV  45261310

Kategoria robót - Rynny i rury spustowe                     kod  CPV  45261320

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s . warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementów wystaj cych ponad dach
budynku:
- B 6.01.00 Obróbki blacharskie.
- B 6.01.01 Rynny i rury spustowe.
1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Blacha stalowa ocynkowana powlekana

aska powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo  blachy
0,60 mm, obustronnie ocynkowane metod  ogniow  - równ  warstw  cynku (275 g/m ) oraz pokryta
warstw  pasywacyjn  maj  dzia anie antykorozyjne i zabezpieczaj ce.
Blacha ocynkowana wyst puje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
1.2 Spoiwo
Spoiwo cynowo-o owiane LC 60 w pr tach.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
1.3 Gwo dzie
Do obróbek i pokry  z blachy ocynkowanej stosuje si  gwo dzie ocynkowane.
1.4 Listwy uszczelniaj ce
Do zamocowania obróbek blacharskich przy kominach zastosowano listwy ocynkowane uszczelniaj ce.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na
jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
- ci gnik ko owy z przyczep .
Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie i zabezpieczy  przed
mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Blachy powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu.
je eli d ugo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko nawisu nie mo e
przekroczy  1 m.
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Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów
obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie na
jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu
drogowego.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne dla podk adów
Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:
-    pochylenie p aszczyzny po aci dachowych powinno by  dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,
-    równo  powierzchni powinna by  taka, aby prze wit pomi dzy powierzchni  deskowania a at  kontroln
o d ugo ci 3 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do spadku i nie wi kszy ni  10 mm w
kierunku równoleg ym do spadku (pochylenia po aci dachowej),
-   równo  p aszczyzny po aci z at lub p atwi powinna by  analogiczna, jak podano powy ej na co najmniej 3
krokwiach (przy podk adzie z at) lub 3 p atwiach (przy podk adzie z p atwi),
-   w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by
usztywnione kraw dzie zewn trzne.
4.2 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubo ci od 0,5 mm do 0,6 mm
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. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o
konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo -
liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw
wody z obszaru dylatacji.
4.3 Rynny i rury spustowe
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.
Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza  25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny by  dostosowane do wielko ci
odwadnianych powierzchni dachu.
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

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1 Badania
Podstaw  do oceny jako ci robót pokrywczych blach  dachówkow  s  nast puj ce badania :
a) badanie podk adu
b) badanie  materia ów pokrywczych i  pomocniczych
c) badanie prawid owo ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich
5.2 Warunki przyst pienia  do bada .
Dokumenty warunkuj ce przyst pienie do bada  przy odbiorze robót  zako czonych powinny odpowiada
wymaganiom ST i dokumentacji projektowej i  zawiera  m.in,

stwierdzenie wykonania robot   poprzedzaj cych / protokó y/
stwierdzenie jako ci materia ów (atesty),
zapisy w dzienniku budowy dotycz ce przebiegu wykonania robót pokrywowych.

5.3 Badanie podk adu
Badanie podk adu  tj  sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zanocowania at, nale y przeprowadza  wg PB-
71/B-10080 w trakcie odbioru cz ciowego przed wykonaniem pokrycia, a protokó  stwierdzaj cy prawid owo
wykonania podk adu wykonawca zobowi zany jest przedstawi  przy odbiorze robót  ko cowych..
5.4 Badanie materia u
Badanie materia u nale y   przeprowadzi  na podstawie wpisów do dziennika budowy i za wiadcze  /atestów/ z
kontroli producenta, stwierdzaj c zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji technicznej.
Materia y nie maj ce dokumentów po wiadczaj cych jako  a budz ce pod tym wzgl dem w tpliwo ci,
powinny by  poddane badaniom laboratoryjnym.
5.5 Sprawdzenie prawid owo ci u enia blachy dachówkowej
Sprawdzenie nale y przeprowadza  za pomoc  sznura murarskiego lub drutu napi tego wzd  badanego rz du
dachówek, poziomicy, trójk ta ciesielskiego i miarki z podzia  milimetrow , stwierdzaj c czy zosta y
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zachowane wymagania okre lone w warunkach ogólnych. Sprawdzenie nale y przeprowadzi  dla co najmniej trzech
rz dów na ka dej po aci dachu.
5.6 Sprawdzenie oparcia blachy dachówkowej na okapie
Sprawdzenie oparcie, blachy dachówkowej na okapie nale y przeprowadzi  wzrokowo, stwierdzaj c czy zosta y
zachowane wymagania okre lone w  warunkach ogólnych.
5.7 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i zak adów
 Nale y przeprowadza  przez ogl dziny, a w przypadka nasuwaj cym w tpliwo ci co do prawid owo ci wykonanie,
zgodnie z ustaleniami w pkt.5.6 równie  za pomoc   pomiaru z dok adno ci  do 5 mm.
5.8 Sprawdzenie zamocowanie, blachy dachówkowej
 Nale y przeprowadza  wzrokowo, badaj c od strony poddasza, czy zosta y zachowane wymagania okre lone w ST.
Ponadto nale y w wybranych przez Komisj  miejscach spo ród szczególnie nara onych na zatrzymywanie si  i
przeciekanie wody sprawdzi  szczelno  pokrycia. Je eli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzi  po
ulewnym deszczu, nale y wybrane miejsca poddawa  przez 10 min dzia ania strumienia wody, powoduj cego
sp ywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze nie obserwowa , czy sp ywaj ca woda nie zatrzymuj si
na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworz c zacieki. Stwierdzone usterki nale y oznaczy
w sposób umo liwiaj cy ich odszukacie po wyschni cia pokrycia.
5.9 Sprawdzenie prawid owo ci pokrycie kalenic
 Nale y przeprowadza  wzrokowo i za pomoc  pomiaru.  Prostoliniowo  u enia g siorów nale y sprawdza  przez,
przy enie aty d ugo ci 3 m i pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni  g siorów z dok adno ci  do 5
mm.
5.10 Ocena wyników bada .
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze nale y uzna  za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o wynik ujemny, nale y albo
ca  odbieranych robót, albo tylko ich niew ciwie wykonan  cze  uzna  za niezgodn  z wymaganiami
normy. W razie uznania ca ci lub cz ci robót za niezgodne z wymaganiami normy, nale y komisyjnie
ustali , czy ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy dokona  poprawek w celu doprowadzania do
zgodno ci robót z wymaganiami no ny i przedstawi  je do ponownego odbiór u, którego wynik jest
ostateczny.

6.   OBMIAR ROBÓT DEKARSKICH
Sposób obmiaru robót dekarskich podaje obowi zuj cy katalog Norm Zu ycia Materia ów Budowlanych.
1.  Pomosty zabezpieczaj ce obmierza si  w m2 zabezpieczenia powierzchni dachu.
2.  acenie dachu — w m2 ich powierzchni
3.  Uk adanie blachy dachówkowej — w m2 ich powierzchni
4.  Obróbki podpórek /sztyców/ - w szt.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc  a
Zamawiaj cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m2 powierzchni deskowania,
stemplowania wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:
•    dla wszystkich technologii (czynno ci przygotowawcze):

-    przygotowanie stanowiska roboczego,
-    obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
-    ustawienie i rozbiórk  pomostów zabezpieczaj cych i zadaszenia,
-    przygotowanie pod a,
-    u enie dachówki i g siorów,
-    oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-EN 508-1
Wyroby do pokry  dachowych z metalu.
PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-EN 607:1999
Rynny i rury dachowe i elementy wyposa enia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-75/B-12020. Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory.
PN-75/B-12029. Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory ceramiczne. Badania.
DIN EN 538. Dachówka; wymagania, badania, nadzór.
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B-5    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje termiczne kod  CPV  45321000-3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowi zuj ce przy wykonywaniu
i odbiorze izolacji termicznych
Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji termicznych maj
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utrat  ciep a, a jednocze nie stanowi  warstw  izolacji
akustycznej.
Zakres robót obejmuje :

- wykonanie izolacji cieplnej poddasza nad cz ci  mieszkaln ,
1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania izolacji powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania w
budownictwie.
1.1 We na mineralna FASROCK (PN-67/B-23100).
Sk ada si  ona z cienkich i krótkich w ókien otrzymywanych ze stopu surowców mineralnych,

Rozró nia si  trzy gatunki we ny: I, II i III. Ci ar we ny oraz
przewodno  cieplna wynosz :
gat.     I - 8 0 kG/m3 = 0,038   kcal/mh°C
We na jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach ci ni tych drutem. Gatunek we ny, ci ar
brutto i nazwa wytwórni powinna by  oznaczona na ka dym balocie. Przy odbiorze nale y sprawdzi  ilo
worków lub balotów oraz wyrywkowo ich ci ar, a pod wzgl dem jako ci skontrolowa , czy we na nie
posiada zanieczyszcze  i grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub zawilgocona. W przypadku w tpliwo ci
nale y przekaza  próbki do zbadania.
Worki i baloty powinny by  uk adane na suchej pod odze w stosach do wysoko ci 3,0 m. We na mo e by
stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w ca kowicie suchym otoczeniu.
1.2 Profile wyko czeniowe
Profile wyko czeniowe przeznaczone s  do zabezpieczania i dylatowania szczególnych miejsc ocieplanej
elewacji. Stosuje si  je w systemach izolacji cieplnej: ATLAS i ATLAS ROKER (External Thermal
Insulation Composite System - ETICS), oraz ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10 i ATLAS
HOTER.

ówne zadania profili wyko czeniowych (w zale no ci od typu) to:
- wzmocnienie naro ników ocieplanych elewacji oraz wszelkiego rodzaju kraw dzi elementów
betonowych i elbetowych, np. naprawianych w systemie ATLAS BETONER,
- zapewnienie skutecznego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni elewacji lub innych pionowych
elementów budowlanych,
- oddzielenie od siebie elementów elewacji mog cych ró ni  si  rodzajem przenoszonych obci  lub

ciwo ciami, np. rozszerzalno ci  termiczn ,
- przeniesienie dylatacji konstrukcyjnych budynku na warstwy systemu ocieple ,
- nadanie kraw dziom estetycznego, równego wygl du.

2.  SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na
jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
Przewóz i przechowywanie we ny powinny odbywa  si  w ca kowicie suchych warunkach.
Przewóz styropiany w podanych opakowaniach.
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4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne
Przed rozpocz ciem robót personel techniczny powinien zapozna  si  dok adnie z projektem i ustali
kolejno  i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje si  :
a) ,izolacj  cz ci poddasza,
4.2 Wykonanie izolacji cieplnej stropu z we ny mineralnej .
Po rozbiórce pokrycia z dachówki, dokonaniu impregnacji drewna i u eniu folii paroprzepuszczalnej nale y :

 warstw  izolacji z p yt we ny mineralnej FASROCK
 maty z we ny nale y za  na boczne ciany krokwi, na pe  ich wysoko .

Grubo  warstwy okre lona jest w dokumentacji projektowej.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2. Kontrola wykonania podk adów dla we ny mineralnej
Pod izolacje poddasza – nie stosuje si  wymaga .
5.3. Kontrola wykonania podk adów dla p yt ze styropianu
Odbiór pod a dla uk adania p yt ze styropianu powinien by  przeprowadzony przez Inspektora nadzoru
przed przyst pieniem do wykonania w ciwej izolacji. Odbiór pod a nale y potwierdzi  wpisem do
dziennika budowy.
Kontrola polega na sprawdzeniu :

- jako ci warstwy izolacyjnej (we ny mineralnej, styropianu),
- grubo ci warstwy izolacyjnej,
- dok adno ci wykonania.

6.   OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH
6.1. Jednostk   obmiarow  robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potr ca si  powierzchnie
wi ksze od 1,0 m2.
6.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1. Izolacje termorenowacyjne

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie izolacji termorenowacyjnej
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-67/B-23100
We na mineralna
PN-82/B-02020
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z pó niejszymi zmianami).


