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CZĘŚĆ 1
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE
dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dot. "Prac naprawczych w budynku
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 189 w Warszawie przy ul. Dwóch
Mieczy 5".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne
dla robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
.
1.4. Określenia podstawowe
obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,
roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji,
urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki,
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teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
dokumentacja budowy – przedmiar robót, dziennik robót remontowych, protokoły
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
realizacji obiektu, książka obmiarów,
aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie,
właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
określonych w rozdziale 8,
wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu,
dziennik robót remontowych – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót,
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę,
rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników, wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,
laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzania koniecznych badań i prób związanych z
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót,
materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z przedmiarem robót i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych
polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,
rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
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budowlanych,
część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji,
ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych,
grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.),
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza
nadzór nad budową obiektu budowlanego, reprezentuje on interesy Inwestora
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy
odbiorze gotowego obiektu,
istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane,
normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z ogólnymi zasadami działania tych organizacji,
przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych,
robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają
przyjęty stopień scalenia robót,
Wspólny Słownik Zamówień – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, składa się ze
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego, obowiązuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia
przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.,
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaże dziennik robót remontowych oraz przedmiar robót i
SST.
1.5.2. Zgodność robót z przedmiarem robót i SST
Przedmiar robót, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
przedmiarem robót i SST.
Wielkości określone w przedmiarze robót i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
przedmiarem robót lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę umowną.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
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dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1)
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2)

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi
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nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
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zasadami określonymi w przedmiarze robót, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w przedmiarze robót, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części
opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami SST, PZJ, projektem
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organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, w przedmiarze robót i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z przedmiarem
robót, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

-

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów robót,

-

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,

-

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

-

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie
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próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w przedmiarze robót i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

13

PRACE NAPRAWCZE W BUD.HALI SPORT.PRZY SP NR 189, W-WA UL.DWÓCH MIECZY 5

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.
6.4.1. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z przedmiarem robót i SST.
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a) Polską Normą lub
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które
spełniają wymogi SST.
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znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

3.

6.6. Dokumenty budowy
[1] Dziennik robót remontowych
Dziennik robót remontowych jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku robót remontowych będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika robót remontowych protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.
Do dziennika robót remontowych należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego przedmiaru robót i SST,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je
przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robót
remontowych będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika robót remontowych Wykonawca
•
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podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],
następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
przedmiarem robót i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w
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kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze
robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym
odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
e)
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
robót remontowych i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika robót remontowych i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robót, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót remontowych.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i
SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i
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wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przedmiarem
robót i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. przedmiar robót ,
2.
3.
4.
5.
6.

szczegółowe specyfikacje techniczne,
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
protokoły odbiorów częściowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik robót remontowych i książka obmiarów (oryginały),

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakości (PZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
7.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie
rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór
ostateczny robót (końcowy)”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez
Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w przedmiarze robót.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem
podatku VAT.
•

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(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 uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c)

opłaty/dzierżawy terenu,

(d)

przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
(f)

tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b)

utrzymanie płynności ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b)

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji
ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655) ze zmianami.
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym.
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
– Drogi publiczne ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997
r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

21

PRACE NAPRAWCZE W BUD.HALI SPORT.PRZY SP NR 189, W-WA UL.DWÓCH MIECZY 5

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. –
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
–

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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CZĘŚĆ 2
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
ROZDZIAŁ I
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Kod CPV 45110000-1
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót dla robót rozbiórkowych dot. "Prac
naprawczych w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 189 w
Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 5".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych ujętych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z rozbiórką elementów budowlanych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne zasady dotyczące materiałów i ich składowania podano w SST
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"Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
2.2 Podstawowe materiały
- deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II
- płyty rusztowaniowe pomostowe robocze
- siatka z tworzyw sztucznych
- zaciski instalacji odgromowej, stalowe, ocynkowane
- rury stalowe b/s ogólnego przeznaczenia, czarne, o śr.20 mm
- bednarka ocynkowana 20x3 mm
- bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm, kl.II
- płyty pomostowe komunikacyjne

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.
3.2. Podstawowy sprzęt
- rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
- rusztowania rurowe wewnętrzne o wys.do 9 m

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
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CPV 45000000-7, pkt 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt 6.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST
„Wymagania ogólne” pkt 9.
1. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce
piaskowej (opaski przy budynku, pod przełożenie nawierzchni).
2. Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm (pod przełożenie
nawierzchni).
3. Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, dwóch warstw (nad pasem
nadrynnowym).
4. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy
gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (pas, podrynnowy, obróbka
gzymsu, obróbki murków ogniowych, podokienniki zewnętrzne).
5. Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku.
6. Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku.
7. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych.
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8. Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na
ilość, pasami o szerokości do 30 cm (pod naprawę rys na wskroś).
9. Poszerzenie rys powierzchniowych na elewacji (kształt rowka - litera V) (pod
naprawę rys powierzchniowych).
10. Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu
na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach (odbicie spękanych i luźnych tynków) zał.20% całości powierzchni elewacji.
11. Zeskrobanie słabo przylegajacej starej farby z powierzchni elewacji - zał.50%
całości powierzchni elewacji.
12. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (cokoły).
13. Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia 2 cm na ścianach (skucie
zaprawy cementowej pod płytkami cokołu).
14. Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 20 m
(dla kpl 300 m2).
15. Czas pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wys.do 20 m (dla kpl 300 m2).
16. Wykonanie osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.
17. Wykonanie instalacji odgromowej na rusztowaniach przyściennych o wysokości
do 20 m.
18. Montaż i demontaż rusztowań o wysokości do 9 m wewnętrznych rurowych
jednopomostowych.
19. Czas pracy rusztowań wewnętrznych rurowych o wys.do 9 m.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 , wydanie
Arkady – 1990 rok.
− Normy i aktualne przepisy BHP.
−

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

26

PRACE NAPRAWCZE W BUD.HALI SPORT.PRZY SP NR 189, W-WA UL.DWÓCH MIECZY 5

ROZDZIAŁ II
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
Kod CPV 45111220-6
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót dla robót w zakresie usuwania gruzu i złomu
dot. "Prac naprawczych w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 189
w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 5".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usuwania gruzu i złomu przy robotach ujetych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z usunięciem gruzu i złomu pochodzącego z rozbiórki elementów
budynku.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.

2. MATERIAŁY
Nie wymaga się stosowania materiałów do prowadzenia tego typu robót.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki należy przewozić
- samochodem skrzyniowym o ład.do 5,0 t

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2. Wykonanie robót usuwania gruzu
Usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów rozbiórkowych wykonać zgodnie
z przedmiarem robót, SST lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2. Kontrola jakości usuwania gruzu
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
usunięcia gruzu i złomu z rozbiórki.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólnw" pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem gruzu jest:
− m3 objetości przewożonego gruzu
− szt. kursów samochodu skrzyniowego wywożącego złom z demontażu
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Podstawowe czynności technologiczne wpływające na cenę robót
Cena robót obejmuje:
1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25
km (wywóz gruzu z rozbiórki).
2. Przewóz na odległość 25 km samochodem skrzyniowym o ładowności 5,0 t
materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kat.I-III
(wywóz złomu z demontażu).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 , wydanie
Arkady – 1990 rok.
− Normy i aktualne przepisy BHP.
−
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ROZDZIAŁ III
ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111200-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu izolacji
fundamentów dot. "Prac naprawczych w budynku hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 189 w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 5".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów w
zakresie robót ujętych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie wykonywania izolacji fundamentów budynku i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach kat.III,
b)
c)
d)
e)
f)

umocnienie wykopów o ścianach pionowych
budowę i rozebranie kładki dla pieszych
zasypanie wykopów
wywóz nadmiaru ziemi
odtworzenie trawników

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po
wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do
3 m.
1.4.4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.5. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do
budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

30

PRACE NAPRAWCZE W BUD.HALI SPORT.PRZY SP NR 189, W-WA UL.DWÓCH MIECZY 5

1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan
zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
Is =

pd
pds

gdzie:
3
pd –gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ),
pds–
.... maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).
1.4.7. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność
gruntów niespoistych, określona wg wzoru:
U=

d60
d10

gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm,
przepisów i literatury technicznej:
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy oraz dokumentację techniczną (w tym SST).
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją perojektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
techniczna i SST.
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i
pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę umowną.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg
dojazdowych,
2)

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
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wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczalne do użytku.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do
wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa
administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do wbudowania, powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na odkład.
Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów,
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub
nadmiernej wilgotności.
2.4. Ogólne zasady dotyczące materiałów i ich składowania podano w SST
"Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
2.5. Podstawowe materiały
- bale iglaste obrzynane gr.50-63 mm, kl.III
- drewno okrągłe iglaste na pale, korowane
- torf ogrodniczy
- ziemia urodzajna (humus)
- azofoska
- nasiona traw

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
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zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do wykonywania czynności w
sposób ręczny:
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty
pneumatyczne, wiertarki mechaniczne itp.),
– sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany
do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku
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oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
4.3. Podstawowe środki transportu
- samochód samowyładowczy o ład.do 5,0 t

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Wykonanie wykopów
Kontury robót ziemnych przy odkrywaniu fundamentów (wykopy ulegające
późniejszemu zasypaniu) należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania
robót ziemnych.
Wykopy przy budynkach wykonywać odcinkami ok.2 m (naprzemiennie), aby nie
dopuścić do nadmiernego odsłonięcia fundamentów.
Wykopy o ścianach pionowych umocnić ażurowo.
Jednocześnie podczas pogłębiania wykopów zabezpieczyć docieplenie cokołu
(zamocowanego powyżej poziomu terenu) poprzez podstęplowanie listwy startowej
cokołowej. Podstęplowania usuniąć dopiero po montażu płyt polistyrenowych
łączących się z dociepleniem cokołu.
5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia,
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
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Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom,
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe
odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia
tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak
również za dowieziony grunt.
5.5. Wykonanie robót odtworzeniowych
Po zasypaniu wykopów należy wokół budynku odtworzyć trawniki dywanowe, z
przekopaniem gleby i nawożeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólnw" pkt 7.
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST
„Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. Podstawowe czynności technologiczne
1. Wykonanie wykopów o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III.
2. Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu,
umocnienie ażurowe, głębokość wykopu do 3,0 m.
3. Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych, głębokość
wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III.
4. Wykonanie wykopów z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami
samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km, grunt kategorii III (pogłębienie pod
warstwy konstrukcyjne przełożenia nawierzchni patio).
5. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km, kategoria
gruntu III.
6. Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim nie zadarnionym.
7. Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 10
cm na terenie płaskim.
8. Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat.III.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3.
4.
5.
6.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.
718).
[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).
[3]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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CZĘŚĆ 3
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZĘŚCI
Kod CPV 45210000-2
ROZDZIAŁ I
ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTÓW BUDYNKÓW
Kod CPV 45320000-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru izolacji ścian fundamentów dot. "Prac naprawczych
w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 189 w Warszawie przy ul.
Dwóch Mieczy 5".
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie izolacji fundamentów budynku wraz z robotami
towarzyszącymi.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
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dokumentacją techniczną, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w SST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania izolacji fundamentów powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do
zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania
izolacji.
2.2.Rodzaje materiałów i wskazówki technologiczne
2.2.1.
... Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i
faset
Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa do zamykania ubytków w w murze oraz
całopowierzchniowego szpachlowania wyrównawczego. Nadaje się do
wewnątrz i na zewnątrz. Po stwardnieniu szpachlówki może być pokrywana
materiałami uszczelniającymi, jak np. masami syntetyczno-bitumicznymi lub
mineralnymi mikrozaprawami uszczelniającymi.
2.2.3. Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna służąca do wykonywania powłok
przeciwwilgociowych i ochronnych
Stosowana jako powłoka gruntująca do wykonywania ulepszonych bituminem,
wodoszczelnych zapraw. Rozcieńczona wodą w stosunku 1:10, stosowany jest jako
podkład dla np. bezrozpuszczalnikowej, elastycznej, dwuskładnikowej,
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polimerowo-bitumicznej masy uszczelniającej.
2.2.4. Bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna
masa uszczelniająca
Wysokoelastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca, nie zawierająca
rozpuszczalników i przez to przyjazna dla środowiska, przeznaczona do trwałego
uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się,
wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do
stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 4030. Zalety:
- spełnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000
- przyjazna dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i włókien
azbestowych
- nadaje się na wszystkie podłoża mineralne
- można ją stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych
- wysokoelastyczna, rozciągliwa i pokrywająca rysy
- nie wymaga warstwy tynku na murze
- nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome
- dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporna na deszcz
- sucha pozostałość ok. 90%
Służy do uszczelniania stykających się z gruntem fundamentów.
2.3. Podstawowe materiały
- cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset
- bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna służąca do wykonywania powłok
przeciwwilgociowych i ochronnych
- bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna
masa uszczelniająca
- płyty styropianowe EPS 200-035 (fundament) gr.10 cm
- folia kubełkowa

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2.Sprzęt do wykonywania robót
Roboty wykonać ręcznie i przy użyciu następującego sprzętu:
- wyciąg towarowo-osobowy i budowlany o udźwigu 1,0 t
- giętarka do prętów o śr.do 40 mm
- nożyce do prętów
- prościarka do prętów automatyczna
- spawarka elektryczna wirująca 300 A
- żuraw okienny przenośny o udźwigu 0,15 t

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Podstawowe środki transportu
- samochód dostawczy o ład.do 0,9 t

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne dla podłoży
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki
zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi.
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich
narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej.
5.2. Wyrównanie podłoża pod izolację
Wymagania dla podłoża

Podłoże musi być nośne i wolne od zanieczyszczeń oraz od luźnych i piaszczących
składników. Podłoże należy wstępnie nawilżyć, aby w chwili nanoszenia
cementowej szpachlówki podłoże było matowo wilgotne. Na podłoże nadaje się
beton, jastrych cementowy, mur z cegły i cegły silikatowej.
Mieszanie

W zależności od żądanej konsystencji szpachlówkę miesza się 2,5 l wody
(konsystencja gęstoplastyczna) do 3,0 l wody (konsystencja plastyczna) z 25 kg
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szpachlówki. Wodę zarobową przygotować, wsypać szpachlówkę, a następnie
mieszać co najmniej 2 minuty, aż do uzyskania jednorodnej masy. Do mieszania
nadaje się np. wiertarka z nasadzonym mieszadłem łopatkowym.
Szpachlówkę dostarcza się w workach 25-kilogramowych. Przechowywanie w
oryginalnie zamkniętym opakowaniu w warunkach suchych i bez mrozu może trwać
co najmniej przez 12 miesięcy.
5.3. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych
Mieszanie

Do komponentu płynnego - bezrozpuszczalnikowej, elastycznej, dwuskładnikowej,
polimerowo-bitumicznej masy uszczelniającej dodaje się komponent proszkowy i
miesza za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania
jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do
siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na
pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1
do 2 godzin.
Gruntowanie podłoża

Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem
bezrozpuszczalnikową emulsję bitumiczną służącą do wykonywania powłok
przeciwwilgociowych i ochronnych - rozcieńczoną wodą w stosunku 1:10.
Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą
gładkiej kielni.
Podłoże pod zaprawę musi być nośne i wolne od zanieczyszczeń oraz od luźnych i
piaszczących składników. Podłoże należy wstępnie nawilżyć, aby w chwili
nanoszenia emulsji było matowo wilgotne. Na podłoże nadaje się
beton, jastrych cementowy, mur z cegły i cegły silikatowej.
W zależności od żądanej konsystencji emulsję miesza się 2,5 l wody (konsystencja
gęstoplastyczna) do 3,0 l wody (konsystencja plastyczna) z 25 kg emulsji. Wodę
zarobową przygotować, wsypać emulsję, a następnie mieszać co najmniej 2
minuty, aż do uzyskania jednorodnej masy. Do mieszania nadaje się np. wiertarka
z nasadzonym mieszadłem łopatkowym.
Emulsję dostarcza się w workach 25-kilogramowych. Przechowywanie w
oryginalnie zamkniętym opakowaniu w warunkach suchych i bez mrozu może trwać
co najmniej przez 12 miesięcy.
Uszczelnienie ścian

Podłoże pod zaprawę musi być nośne i wolne od zanieczyszczeń oraz od luźnych i
piaszczących składników. Podłoże należy wstępnie nawilżyć, aby w chwili
nanoszenia szpachlówki było matowo wilgotne. Na podłoże nadaje się beton,
jastrych cementowy, mur z cegły i cegły silikatowej.
Nakładanie uszczelnienia z bezrozpuszczalnikowej elastycznej, dwuskładnikowej,
polimerowo-bitumicznej masy uszczelniającej następuje zgodnie z normą DIN
18195-3, wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok
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grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy
powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić
warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym.
Bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa
uszczelniająca osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i
wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt izolacyjnych
oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Należy uważać, aby pod warstwę
izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na
zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację
gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia
należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej,
wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia.
Wykonanie wyobleń (faset)

Miejsca połączeń i zaokrągleń są rejonami szczególnie zagrożonymi przez wodę.
Przy tradycyjnych materiałach uszczelniających są one najczęstszymi miejscami
przenikania wody. Bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, dwuskładnikowa,
polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca umożliwia płynne i bezspoinowe
przejścia pomiędzy izolacją wyobleń (faset) i izolacją powierzchni płaskich.
Uszczelnienie powierzchniowe należy przedłużyć na ok. 10 cm szerokości odsadzki
fundamentowej. Do wykonania wyobleń na styku ściana/odsadzka fundamentowa
należy użyć powyższą masę. Wzmocnienie tkaniną nie jest potrzebne. Do
tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia w kształcie kociego języczka.
Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. W przypadku
istniejących wyobleń wykonanych z zaprawy należy zwrócić uwagę na zapewnienie
należytej jej przyczepności do podłoża oraz na zapobieżenie przenikaniu wilgoci.
Warstwy izolacyjne ochronne i drenujące

Do ochrony izolacji z bezrozpuszczalnikowej, elastycznej, dwuskładnikowej,
polimerowo-bitumicznej masy uszczelniającej zastosować płyty styropianowe
EPS 200-035 (fundament) gr.10 cm z obłożeniem folią kubełkową.
W czasie wykonywania warstw izolacyjnych ochronnych uszczelnień bitumicznych
należy uwzględniać wytyczne normy DIN 18195-10. Należy unikać
powstawania obciążeń punktowych lub liniowych.
Twarde płyty styropianowe przyklejać punktowo bezrozpuszczalnikową, elastyczną,
dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczna masą uszczelniającą do wyschniętej
izolacji. W zależności od wielkości płyt rozmieścić równomiernie 6
do 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty izolacyjne
należy obciąć ukośnie w rejonie wyobleń (przy płytach zakładkowych
najczęściej nie jest to potrzebne). Należy uważać, żeby płyty stały mocno na
występie fundamentowym. Do wyżej opisanego klejenia punktowego płyt
izolacyjnych potrzeba około 2 l bezrozpuszczalnikowej, elastycznej,
dwuskładnikowej, polimerowo-bitumicznej masy uszczelniającej na 1 m2.
Bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa
uszczelniająca dostarczana jest w 30-litrowych pojemnikach typu kombi, które
zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym
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można go przechowywać co najmniej 6 miesięcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola grubości nakładanej warstwy
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar
ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki
ręcznej obróbki materiału nie można wykluczyć odchyleń od
normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniającej, następuje w co najmniej 20 punktach na danym
obiekcie lub na każdych 100 m2 przekątnie podzielonej uszczelnianej
powierzchni.
6.3.Kontrola wykonania hydroizolacji
Kontrolę stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na
próbce referencyjnej poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz
z istniejącym podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie.
6.4. Kontrola izolacji cieplnej i ochronnej
Kontrola montażu płyt izolacyjnych polega na wizualnej ocenie równości płaszczyzn
i dokładności łączenia styków.
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów
i sposób montażu są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,
aprobat technicznych i wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólnw" pkt 7.
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Podstawę do odbioru wykonania robót izolacyjnych stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną (SST).
8.2.Odbiór podłoża
8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, przed
przystąpieniem do gruntowania pod hydroizolację.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien
przekroczyć 5 mm.
8.3.Ogólne wymagania odbioru robót izolacyjnych
8.3.1. Roboty izolacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót,
do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podłoża,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw izolacji (gruntowania,
uszczelnienia),
d) dokładności wykonania montażu płyt izolacyjno-ochronnych.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika robót remontowych.
8.3.4. Badania końcowe izolacji należy przeprowadzić po jej zakończeniu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa,
b) dziennik robót remontowych z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy
podłoża oraz poszczególnych elementów izolacji,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót izolacyjnych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót izolacyjnych z
dokumentacją,
– spis dokumentacji przekazywanej Inwestorowi.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu robót po
zasypaniu wykopów i wykonaniu robót odtworzeniowych.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

47

PRACE NAPRAWCZE W BUD.HALI SPORT.PRZY SP NR 189, W-WA UL.DWÓCH MIECZY 5

SST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty izolacyjne nie
powinny być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i
trwałości izolacji, obniżyć cenę robót,
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać izolację (nie
odpowiadającą SST) i ponownie wykonać roboty izolacyjne z zachowaniem
ciągłości izolacji.
8.4.Zakończenie odbioru
8.4.1. Odbiór robót izolacyjnych potwierdza się: protokołem, który powinien
zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Wykonanie izolacji fundamentów
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolowanej powierzchni, która obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– przygotowanie środka gruntującego, masy uszczelniającej i płyt
izolacyjno-drenażowych,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-- wykonanie izolacji posadzek i wewnętrznych ścian piwnic
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża ścian fundamentowych,
– pokrycie ścian masą uszczelniającą,
przyklejenie płyt izolacyjnych
– wykonanie robót towarzyszących
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego.
–
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9.2. Podstawowe czynności technologiczne
1. Skucie nierówności podłoża z resztek gruntu na ścianach fundamentowych
zewnętrznych i cokołach, przy głębokości skucia do 1 cm.
2. Ręczne szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych (czyszczenie
odkrytych ścian fundamentowych zewnętrznych i cokołów pod izolację płytami ze
styropianu i z polistyrenu estrudowanego).
3. Uzupełnienie ubytków fundamentów cementową szpachlówka do wykonywania
uszczelnień powierzchniowych i faset (gr.warstwy 5 mm) - zał.30%
całk.powierzchni.
4. Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia gruntowanie bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną służącą do wykonywania
powłok przeciwwilgociowych i ochronnych, ręcznie (pod hydroizolację
fundamentów).
5. Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie
bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną służącą do wykonywania powłok
przeciwwilgociowych i ochronnych, ręcznie (pod hydroizolację odsadzek
fundamentowych).
6. Wykonanie wsokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych - uszczelnienie
bezrozpuszczalnikową, elastyczną, dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczną
masą uszczelniającą, powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez
ciśnienia (hydroizolacja fundamentów).
7. Wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych
bezrozpuszczalnikową, elastyczną, dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczną
masą uszczelniającą - wykonanie wyobleń (faset) (hydroizolacja fundamentów).
8. Wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni poziomych - uszczelnienie
bezrozpuszczalnikową, elastyczną, dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczną
masą uszczelniającą, powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez
ciśnienia (hydroizolacja odsadzek fundamentowych).
9. Docieplenie ścian fundamentowych płytami ze styropianu EPS 200-035
(fundament) gr.10 cm, mocowanymi punktowo, bezrozpuszczalnikową,
elastyczną, dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczną masą uszczelniającą.
10. Wykonanie izolacji z folii kubełkowej przymocowanej do płyt ze styropianu
estrudowanego (zabezpieczenie płyt poniżej terenu).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady
ochrony.
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PN-85/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady
użytkowania, konserwacji i napraw.
Atest higieniczny HK/B/0757/02/98 Zaprawa mineralna SUPERFLEX D-1
AT-15-4523/2000 Preparat ADEXIN HS-2 do wykonywania przeciwilgociowej
izolacji poziomej w istniejących murach, metodą iniekcji
Atest higieniczny HK/B/0280/01/2000 Zaprawa do wypełniania otworów
wiertniczych CERINOL BSP
Zmiana do Aprobaty Technicznej nr AT-2004-04-1628 wydana przez Instytut
Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie: Zestaw materiałów do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych SUPERFLEX-10 i EUROLAN-3K
HK/B/1971//02/98 Atest Higieniczny - Emulsja bitumiczna EUROLAN 3-K
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ROZDZIAŁ II
ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI
Kod CPV 45233200-1
PUNKT A
PODBUDOWA Z KRUSZYW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych ręcznie przy odtwarzaniu konstrukcji
nawierzchni przy wykonywaniu izolacji fundamentów budynku dot. "Prac
naprawczych w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 189 w
Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 5".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z odtworzeniem podbudów z kruszyw stabilizowanych
ręcznie:łamanych i naturalnych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych ręcznie
(lekkim sprzętem mechanicznym) podano w SST dotyczących poszczególnych
rodzajów podbudów:
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D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa
Lp. Wyszczególnienie naturalne łamane
właściwości
Podbudowa
zasa pomo zasa pom
d-ni c-nicz d-nic oc-ni
cza a
za cza
1
Zawartość ziarn
od 2 od 2 od 2 od 2
mniejszych niż
do
do do
0,075 mm, %
10 12
10 do
(m/m)
12
2
Zawartość
5
10
5
10
nadziarna,
% (m/m), nie
więcej niż
3
Zawartość ziarn
35 45
35 40
nieforemnych
%(m/m), nie więcej
niż
4
Zawartość
zanieczyszczeń
1
1
1
1
organicznych,
%(m/m), nie więcej
niż
5
Wskaźnik
od od 30 od od
piaskowy po
30 do 70 30 30
pięcio-krotnym
do
do do
zagęszczeniu
70
70 70
metodą I lub II wg
PN-B-04481, %

Żużel

Badania
według

zasa
d-nic
za
od 2
do
10

pomo
c-nicz
a
od 2 PN-B-06
do 714
12
-15

5

10

-

-

1

1

PN-B-04
481

-

-

BN-64/8
931
-01

PN-B-06
714
-15
PN-B-06
714
-16
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6

7

8

9

10

11

Ścieralność w
bębnie Los
Angeles
a) ścieralność
całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie
więcej niż
b) ścieralność
częściowa po 1/5
pełnej liczby
obrotów, nie więcej
niż
Nasiąkliwość,
%(m/m), nie więcej
niż
Mrozoodporność,
ubytek masy po 25
cyklach zamrażania, %(m/m), nie
więcej niż
Rozpad
krzemianowy i
żelazawy łącznie, %
(m/m), nie więcej
niż
Zawartość
związków siarki w
przeliczeniu na SO
3, %(m/m), nie
więcej niż
Wskaźnik nośności
wnoś mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niż:
a) przy
zagęszczeniu IS ł
1,00
b) przy
zagęszczeniu IS ł
1,03

35

45

35

50

40

50

30

40

30

35

30

35

2,5

4

3

5

6

8

5

10

5

10

5

10

-

-

-

-

1

3

1

1

1

1

2

4

80 60
120 -

80 60
120 -

80
60
120 -

PN-B-06
714
-42

PN-B-06
714
-18
PN-B-06
714
-19

PN-B-06
714
-37
PN-B-06
714
-39
PN-B-06
714
-28

PN-S-06
102

2.4. Podstawowe materiały
- pospółka 0-63 mm
- kruszywo mineralne łamane niesortowane 0-31,5 mm
- miał kamienny łamany (kruszyny)
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3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
ręcznie lekkim sprzętem mechanicznym powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące
wodę, mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotności optymalnej,
b) zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do podbudowy.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej
należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza
się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości,
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości
projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20
cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę
robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi
nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Maksymaln
Minimalna
a
liczba
powierzchn
badań na
ia
dziennej
podbudowy
działce
przypadają
roboczej
ca na
jedno
badanie (m
2)

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

2

600

3

Zagęszczenie warstwy

10 próbek

na 10000
2
m

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab.
1, pkt 2.3.2

dla każdej partii
kruszywa i przy każdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi
nadzoru.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17
.
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia
wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
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Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych,
wg BN-64/8931-02 lub według zaleceń Inspektora nadzoru.
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych
w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób
losowy w obecności Inspektora nadzoru.
6.4. Właściwości podbudowy
6.4.1. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±
10%.
6.4.2. Nośność podbudowy
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w
tablicy 4,
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy
4.
−

Tablica 3. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudow
a
z
kruszywa
o
wskaźniku
wnoś nie
mniejszym

Wskaźnik
Maksymalne ugięcie
zagęszcze sprężyste
pod kołem,
nia IS nie mm
mniejszy
niż

niż, %

60
80
120

1,0
1,0
1,03

Minimalny moduł
odkształ-cenia
mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa

40 kN

50 kN

od
pierwszeg
o
obciążenia
E1

od
drugiego
obciążenia
E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją
Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.Roboty te Wykonawca
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zaleconej przez
Inspektora nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez
Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego ręcznie.
7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m podbudowy z kruszywa
stabilizowanego ręcznie, podano w:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
9.3. Podstawowe czynności technologiczne
1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV (z zastosowanem zagęszczarki
wibracyjnej spalinowej) (pod opaski przy budynku i przełożenie nawierzchni).
2. Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki 0-63 mm, zagęszczonej ręcznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (pod przełożenie nawierzchni).
3. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (z zastosowaniem zagęszczarki
wibracyjnej spalinowej) (pod przełożenie nawierzchni).
4. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (z zastosowaniem zagęszczarki
wibracyjnej spalinowej) (opaski przy budynku).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-B-06714-1
2
PN-B-06714-1
5

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartości zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
składu ziarnowego
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4.

13.

PN-B-06714-1
6
PN-B-06714-1
7
PN-B-06714-1
8
PN-B-06714-1
9
PN-B-06714-2
6
PN-B-06714-2
8
PN-B-06714-3
7
PN-B-06714-3
9
PN-B-06714-4
2
PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.

PN-B-11112

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodporności metodą bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartości zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartości siarki metodą bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu żelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ścieralności w bębnie Los Angeles
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo
budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do
nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i
nawierzchnia z tłucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioły lotne
BN-88/6731-0 Cement. Transport i przechowywanie
8
BN-84/6774-0 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne
2
łamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika
1
piaskowego
BN-64/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu
2
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
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28.
29.
30.

BN-68/8931-0
4
BN-70/8931-0
6
BN-77/8931-1
2

Drogi samochodowe. Pomiar równości
nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych
ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 1997.
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PUNKT B
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem opaski przy
budynku oraz przełożenia nawierzhcni z brukowej kostki betonowej przy
wykonywaniu "Prac naprawczych w budynku hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 189 w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 5".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem opaski przy budynku z brukowej kostki betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
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uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek
równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości
mniejszej i równej 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni opasek przy budynkach stosuje się betonową kostkę
brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości
± 3 mm,
− na szerokości
± 3 mm,
− na grubości
± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brązowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w
tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy

Wartość

1

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

2

Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej 5
niż

3

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach
zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku
do wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

4

60
50

brak
5
20

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 4
mm, nie więcej niż
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2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,
klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze.
Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.
2.4. Podstawowe materiały
- piasek uszlachetniony
- cement portlandzki zwykły bez dodatków, CEM I 32,5, workowany
- kostki brukowe betonowe gr.6 cm, w kolorze szarym

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.
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4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej,
kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i
spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5
cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety opaski, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do
ubijania nawierzchni opasek.
Do ubijania ułożonych opasek z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać
walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i
zamieść nawierzchnię. Opaski z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielęgnacji - mogą być zaraz oddane do użytkowania.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent
kostek brukowych posiada aprobatę techniczną.
Pozostałe wymagania określono w „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
− głębokości koryta o szerokości do 3 m: ± 1 cm,.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania opasek przy budynkach
Sprawdzenie prawidłowości wykonania opasek z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją techniczną oraz
wymaganiami niniejszej SST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych opasek
6.4.1. Sprawdzenie równości opasek
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą. Dopuszczalny
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać w stosunku do niwelety
istniejącego chodnika.
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych opasek z brukowej
kostki betonowej.
7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 opasek z brukowej kostki betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie podsypki,
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
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−

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Podstawowe czynności technologiczne
1. Przełożenie nawierzchni na terenie patio, z istniejącej (z demontażu) kostki
brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypełniane piaskiem.
2. Ułożenie opaski przy budynku z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, w
kolorze szarym, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem
(wykorzystanie 80% kostki z rozbiórki).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na
tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika
01
piaskowego.
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PUNKT C
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonowego
obrzeża chodnikowego przy wykonywaniu opaski przy budynku z kostki brukowej
betonowej dot. "Prac naprawczych w budynku hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 189 w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 5".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych
do komunikacji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt
1.5.

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
cement wg PN-B-19701,

−
−
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−

piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
− obrzeże niskie
- On,
− obrzeże wysokie - Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek
wymiarowych obrzeża dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04.
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj
obrzeża

Wymiary obrzeży, cm
l
b
h

r

On

75
100

6
6

20
20

3
3

Ow

75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, m
Gatunek 1

Gatunek 2

l

±8

± 12

b, h

±3

±3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Dopuszczalna
wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i
krawędzi w mm

2

3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających
niedopuszczalne
powierzchnie górne
(ścieralne)
krawędzi i naroży ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max

2

2

długość, mm, max

20

40

głębokość, mm, max

6

10

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5
cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B
30.
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3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości
projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami
w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
5.3. Podłoże (podsypka)
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława) z piasku, o grubości
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez
zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i
ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego)
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zgodnym ze stanem istniejącym i dokumentacja techniczną.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą
cementową. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić
wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt
2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
koryta pod podsypkę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
podłoża z podsypki z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt
5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości
obrzeża,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100
m długości obrzeża,
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać
całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.
a)
b)
c)
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża
chodnikowego.
7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

−
−

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− rozścielenie i ubicie podsypki,
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−
−
−
−

ustawienie obrzeża,
wypełnienie spoin,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Podstawowe czynności technologiczne
1. Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i
zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
BN-80/6775-0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
3/01
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
3/04
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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CZĘŚĆ 4
ROBOTY WYKOŃCZENIOWA W ZAKRESIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
Kod CPV 45400000-1
ROZDZIAŁ I
ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE
BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKU
Kod CPV 45450000-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ocieplenia ścian budynku dot. "Prac
naprawczych w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 189 w
Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 5".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie
bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych
powierzchniach ścian (przegród) budynku istniejącego, w ramach robót
termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości
materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i
wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz
ich odbiorów.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

76

PRACE NAPRAWCZE W BUD.HALI SPORT.PRZY SP NR 189, W-WA UL.DWÓCH MIECZY 5

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i składający się, minimum, z następujących składników:
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
– materiału do izolacji cieplnej,
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej
jedna warstwa zawiera zbrojenie,
– warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podłoża.
Systemy BSO można podzielić ze względu na:
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian,
– sposób mocowania – klejenie/mocowanie mechaniczne,
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny).
Podłoże – powierzchnia istniejącej ściany pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powłokami farb.
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła,
jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach)
zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego
do podłoża.
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji
cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem
odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z
włókien szklanych.
Warstwa wykończeniowa – określony materiał organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu
z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki
narożne (ochronne) – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
ukształtowania jego powierzchni.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z późn. zmianami),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z późn. zmianami),
– dziennik robót remontowych
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące
stosowania wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
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europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny
wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa,
wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do
jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
2.2.2.Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał
(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do
podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian). Wybór zaprawy ma
wpływ na klasyfikację palności wyrobu. Zaprawa klejąca stosowana jest także do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek
pomiarowy): 10 ±1 cm.
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040
Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do
wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są,
zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą
klejenia, za pomocą łączników mechanicznych - metodą łączoną. Płyty mają
krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność
połączeń. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego
określa norma PN-EN 13163,
– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o
podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np.
na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu
ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164.
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2.2.4. Łączniki mechaniczne:
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego
(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem
metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo –
w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków
termicznych,.
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.
dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa,
nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka
zbrojąca.
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno –
polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych.
Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy
cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek
lub rowkowy („kornik”, żłobiony).
2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do
systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do
podłoża za pomocą kołków rozporowych,
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z
ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między
płytami izolacji termicznej.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów
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lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika robót remontowych.
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót
ociepleniowych
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą
Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w
szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim
nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,
– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu przechowywać w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków
atmosferycznych,
– siatki zbrojące, listwy, profile – przechowywać w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
2.5. Podstawowe materiały
- gwoździe budowlane okrągłe, gołe
- folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego
- deski iglaste obrzynane 25-65 mm, kl.II/III
- folia polietylenowa budowlana osłonowa gr.0,2 mm
- trwale elastyczna masa akrylowa (silikon elastyczny akryl)
- hydraulicznie wiążąca, jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca
- kompozytowa siatka zbrojeniowa z włókna szklanego i żywicy epoksydowej, o
średnicy pręta 2 mm, rozmiar oczek 50x50 mm
- piasek do zapraw
- cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5, workowany
- wapno gaszone (ciasto)
- zaprawa wyrównująca szybkosprawna, cementowa z wypełniaczami kwarcowymi i
dodatkami uszlachetniającymi
- zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki
- płyty styropianowe typu EPS 70-040 (fasada) gr.5 cm
- łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, dł.180-220 mm
- siatka z włókna szklanego
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- płyty styropianowe typu EPS 70-040 (fasada) gr.15 cm
- tynk dekoracyjny cienkowarstwowy, nakrapiany, akrylowy, na bazie wodnej
dyspersji żywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego, o grubości kruszywa do
2,0 mm, w kolorze jasny beż
- masa tynkarska podkładowa na bazie żywic akrylowych i mączek kwarcowych
- emulsja gruntująca na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych
- łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, dł.120-180 mm
- płyty styropianowe typu EPS 70-040 (fasada) gr.10 cm
- łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, dł.do 120 mm
- płyty styropianowe typu EPS 70-040 (fasada) gr.4 cm
- płyty styropianowe typu EPS 70-040 (fasada) gr.2 cm
- profil dylatacyjny kątowy
- listwy cokołowe aluminiowe szer.150 mm
- listwy narożnikowe aluminiowe
- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa
- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS nawierzchniowa
- zaprawa cementowa marki M-7
- blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,5 mm
- parapety parapety z blachy ocynkowanej gr.0,5 mm, z profilem odprowadzającym
- pianka poliuretanowa
- silikon budowlany
- kratki wentylacyjne o wym.30x30 cm, z tworzywa sztucznego w kolorze białym
- cegły ceramiczne pełne o wym.25x12x6,5 cm, kl.15
- cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset
- listwy cokołowe aluminiowe szer.100 mm
- płyty z polistyrenu estrudowanego typu XPS-50, gr.10 cm
- dyble plastikowe "z grzybkami" do płyt XPS gr.10 cm
- tkanina techniczna szklana
- zaprawa klejowa sucha mieszanka do płytek GRES, mrozoodporna
- sucha zaprawa do spoinowania, mrozoodporna
- płytki kamionkowe GRES o wym.30x30 cm, mrozoodporne, w kolorze
ciemnobrązowym
- farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych w kolorze dobranym do
istniejącego
- benzyna do ekstrakcji
- farba chlorokauczukowa do gruntowania, ogólnego stosowania
- rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych
- emalia chlorokauczukowa, ogólnego stosowania, w kolorze uzgodnionym w
trakcie realizacji
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000 – 7, pkt. 3
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o
konsystencji past,
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także
w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi –
szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i
powierzchni płyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa
sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury
traserskie itp.
3.3. Podstawowy sprzęt
- żuraw okienny przenośny o udźwigu 0,15 t
- wyciąg towarowo-osobowy o udźwigu 1,0 t
- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym o udźwigu 0,5 t
- betoniarka wolnospadowa elektryczna o poj.150 dm3

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
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4.2. Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu
drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy
lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny,
rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać
materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne,
płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.
4.3. Podstawowy środek transportu
- samochód dostawczy o ład.do 0,9 t
- ciągnik kołowy 29-37kW/37-50KM
- przyczepa skrzyniowa 3,5 t

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić
odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia,
bruzdy i ubytki,
– wykonać cały zakres robót dekarskich (obróbki blacharskie),
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede
wszystkim tynki wewnętrzne,
– wykonać zabezpieczenia ślusarki i innych elementów elewacji.
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5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli
jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni
lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności
istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej
szczotki, pędzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany od
płaszczyzny i kierunku pionowego. Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju
podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. Ilość i rozmieszczenie poddanych
badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej
powierzchni podłoża na obiekcie.
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede
wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać
jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera,
zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek
materiału izolacyjnego.
5.4. Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót
zasadniczych:
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne
cząstki materiału podłoża,
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą
wyrównawczą),
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego
wyschnięcia,
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań,
odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne
rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być
zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu,
dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej –
temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej
wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon,
zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych,
promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej
wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).
Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w
specyfikacji technicznej szczegółowej.
5.5.1. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy
nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach
krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda
pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie należy
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy
izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po
związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej,
stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (6 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a
następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – krawędzie narożników budynku
i ościeży, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji
termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą
warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę
zbrojącą. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być
całkowicie zakryta zaprawą.
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5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.5.6. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej –
nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną
szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku
zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny
podłoża.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w
dzienniku robót remontowych, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz
dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta,
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2.
niniejszej SST.
6.2.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt.
5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich
kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie
wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających
(ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności,
nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,
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6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych,
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia
szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i
połączeń,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu
kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów,
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej,
grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub
pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej –
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej – tynku – pod względem
jednolitości, równości, koloru, faktury.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia
wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w
zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do
wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2
niniejszej SST.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej SST, które powinny uwzględniać
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania
ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa
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2004 r.
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w
następujących granicach:

Kategoria
tynku

III

Odchylenie
powierzchni tynku od
płaszczyzny i
odchylenie krawędzi
od linii prostej
nie większe niż 3 mm
i w liczbie nie większej
niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawędzi od kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego
w dokumentacji

pionowego

poziomego

nie większe niż 2
mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niż 4 mm
w
pomieszczeniac
h do 3,5 m
wysokości oraz
nie więcej niż 6
mm w
pomieszczeniac
h powyżej 3,5 m
wysokości

nie większe niż 3 nie większe niż
mm na 1 m i
3 mm na 1 m
ogółem nie
więcej niż 6 mm
na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki
itp.)

Obowiązują także wymagania:
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego
promienia nie powinny być większe niż 7 mm,
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków
nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na
całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych,
jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość
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mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy
ocieplanej.
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów
większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia
powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości
ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością
ocieplenia.
7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy
przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji
termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.
Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie
wykonywania następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i
rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu
badania należy powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
należy zapisać w dzienniku robót remontowych lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności
Kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
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robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez Zamawiającego, na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać
umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
− dziennik robót remontowych i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w
toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.
6.4. niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny
wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i
prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących
rozwiązań:
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika,
trwałości i szczelności ocieplenia, Zamawiający może wyrazić zgodę na
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych,
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

91

PRACE NAPRAWCZE W BUD.HALI SPORT.PRZY SP NR 189, W-WA UL.DWÓCH MIECZY 5

wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór
ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z
obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartość tych robót obliczoną na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości
robót zaakceptowanych przez Zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
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Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
ociepleniowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
–
–
–
–

obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
ocenę i przygotowanie podłoża,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej i innych elementów elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych
materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt
izolacji termicznej,
– gruntowanie podłoża,
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,
– szlifowanie powierzchni płyt,
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od
systemu i projektu robót ociepleniowych,
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementów dekoracyjnych (profili),
– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach
wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn
kolorystycznych) – tynki,
– usunięcie zabezpieczeń ślusarki i innych elementów elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczeń,
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,
– likwidację stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych,
koszty niezbędnych rusztowań są uwzględnione w tych cenach.
9.3. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
1. Wykonanie osłony okien i drzwi folią polietynową, wykonane przy pomocy
żurawia okiennego przenośnego.
2. Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną osłonową gr.0,2 mm.
3. Wypełnienie rys (na wskroś i powierzchniowych) na ścianach trwale elastyczną
masą akrylową (silikon uszczelniający akryl).
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4. Mocowanie kompozytowej siatki zbrojeniowej, z włókna szklanego i żywicy
epoksydowej, o średnicy pręta 2 mm, rozmiar oczek 50x50 mm, hydraulicznie
wiążącą, jednoskładnikową zaprawą uszczelniającą (naprawa rys na wskroś).
6. Wykonanie pasów szer.30 cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gaszonego na
murach z cegieł lub ścianach betonowych pokrywających bruzdy (naprawa rys
na wskroś od wewnątrz pomieszczeń).
7. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie.
8. Uzupełnienie ubytków tynku zewnętrznego zaprawą wyrównującą
szybkosprawną, cementową z wypełniaczem kwarcowym i dodatkami
uszlachetniającymi gr.5 mm, o pow.do 5 m2 - zał.uzupełnienie 20% całości
powierzchni) (tynki na elewacji, naprawa rys na wskroś).
9. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu
dociepleń metodą lekką-mokrą.
10. Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi typu EPS 70-040 (fasada)
gr.15 cm, metodą lekką, przy fakturze nakrapianej nakładanej ręcznie o grubości
kruszywa do 2,0 mm (akrylowej w kolorze beżowym) (ściany, powierzchnie
dolne).
11. Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi typu EPS 70-040 (fasada)
gr.10 cm, metodą lekką, przy fakturze nakrapianej nakładanej ręcznie o grubości
kruszywa do 2,0 mm (akrylowej w kolorze beżowym) (ściany między oknami,
wsporniki).
12. Docieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi typu EPS 70-040
(fasada) gr.4 cm, metodą lekką, przy fakturze nakrapianej nakładanej ręcznie o
grubosci kruszywa do 2,0 mm (akrylowej w kolorze beżowym).
13. Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą, wypełnienie szczelin
dylatacyjnych narożnych płytami styropianowymi gr.2 cm.
14. Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą, wklejenie profilu
dylatacyjnego kątowego, w warstwę zbrojącą.
15. Docieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką, zastosowanie
wzmocnień miejsc szczególnie narażonych - dodatkowe warstwy z włókna
szklanego.
16. Docieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką, zastosowanie
wzmocnień miejsc szczególnie narażonych listwami aluminowymi cokołowymi o
szer.150 mm.
17. Docieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką, zastosowanie
wzmocnień miejsc szczególnie narażonych listwami aluminiowymi
narożnikowymi.
18. Uzupełnienie duwarstwoweg pokrycie dachu papą termozgrzewalną.
19. Wykonanie spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy, ręcznie.
20. Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy
szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm (pas nadrynnowy i podrynnowy,
obróbka gzymsu, obróbki murków ogniowych).
21. Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z
blachy ocynkowanej płaskiej gr.0,5 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
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cm, - parapety z blachy ocynkowanej gr.0,5 mm, z profilem odprowadzającym.
22. Uszczelnienie styku styropianu z futrynami i obróbkami blacharskimi, pianką
poliuretanową (styki poziome).
23. Uszczelnienie styku styropianu z futrynami, pianką poliuretanową (styki
pionowe).
24. Zabezpieczenie silikonem styku styropianu z futrynami i obróbkami
blacharskimi (styki poziome).
25. Zabezpieczenie silikonem styku styropianu z futrynami (styki pionowe).
26. Montaż istniejących (z demontażu) rynien dachowych półokrągłych z blachy
ocynkowanej.
27. Montaż istniejących (z demontażu) rur spustowych okrągłych z blachy
ocynkowanej (konieczność zastosowania dłuższych kotew).
28. Obsadzenie kratek wentylacyjnych o wym.30x30 cm z tworzywa sztucznego w
kolorze białym, w ścianach elewacyjnych.
29. Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją
gruntującą na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych (warstwa kontaktowa
na cokołach na ścianach budynku).
30. Wykonanie szpachlowania cementową szpachlówka do wykonywania
uszczelnień powierzchniowych i faset (gr.warstwy 5 mm) (cokoły na ścianach
budynku).
31. Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją
gruntującą na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych (gruntowanie na
cokołach na ścianach budynku).
32. Ocieplenie ścian budynków metodą lekką, zamocowanie listwy cokołowej
aluminiowej szer.100 mm (pod docieplenie cokołów - na styku cokołów z
nawierzchnią).
33. Ocieplenie ścian budynków metodą lekką, przyklejenie płyt z polistyrenu
estrudowanego typu XPS-50 gr.10 cm (cokoły na ścianach budynku).
34. Ocieplenie ścian budynków metodą lekką, przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły (cokoły na ścianach budynku).
35. Nałożenie na podłoże masy tynkarskiej podkładowej na bazie żywic akrylowych
i mączek kwarcowych (cokoły na ścianach budynku).
36. Ocieplenie ścian budynków metodą lekką, przyklejenie warstwy siatki (cokoły
na ścianach budynku).
37. Licowanie ścian o powierzchni ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o
wym.30x30 cm, mrozoodpornymi, w kolorze ciemnobrązowym, na zaprawach
klejowych, mrozoodpornych, o gr.warstwy 5 mm (cokoły na ścianach budynku).
38. Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o
wym.30x30 cm, mrozoodpornymi, w kolorze ciemnobrązowym, na zaprawach
klejowych, mrozoodpornych, o gr.warstwy 5 mm (cokoły na ścianach budynku).
39. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną do wymalowań
wewnętrznych w kolorze dobranym do istniejącego, z przetarciem tynków
(wapno gaszone), ścian (po naprawie rys na wskroś).
40. Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
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stalowych konstrukcji kratowych, stan wyjściowy powierzchni B (brama stalowa).
41. Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji kratowej,
rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł (brama stalowa).
42. Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą chlorokauczukową do
gruntowania, ogólnego stosowania (brama stalowa).
43. Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej emalią chlorokauczukową, ogólnego
stosowania, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji (brama stalowa).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026
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Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
10. 2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na
Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych
budynków Warszawa 2002 r.
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z
zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z
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–

–

–
–

zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 1997 r.
ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w
płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut
Techniki Budowlanej 2003 r.
ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych.
Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo
ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do
wyrobów budowlanych.
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