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I.Wymagania ogólne
1.Wstęp
2 Ogólne wymagania dotyczące robót
3.Wymagania dotyczące materiałów
4.Wymagania dotyczące sprzętu
5.Wymagania dotyczące transportu
6.Wykonanie robót
7.Kontrola,badania oraz odbiór wyrobów
8.Przedmiar i obmiar robót
9.Odbiór robót
10.Sposób rozliczania robót
11.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
12.Wykaz podstawowych aktów prawnych ustawy
13Akty wykonawcze
14.Normy
15.Dokumenty budowy
16.Dokumentacja powykonawcza
17.Dokumenty odniesienia
SST-I.Roboty rozbiórkowe ,demontażowe
SST-II Roboty ziemne.
SST-III.Izolacje
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SST-VII Obrzeża betonowe
SST-VIII Trawnik
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I. WYMAGANIA OGÓLNE

1.WSTĘP
1.1Nazwa nadana zamówieniu
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KOŁOWEJ 3 W KRAKOWIE
W  RAMACH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest branża budowlana dla w/w projektowanego zadania inwestycyjnego :
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KOŁOWEJ 3 W KRAKOWIE
W  RAMACH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

1.3Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót związanych z wykonaniem zadania : „Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4Zakres robót objętych ST
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych przy wykonaniu docieplenia ścian
zewnętrznych iizolacji ścian fundamentowych /piwnicznych .Należy je stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych
Wyszczególnienie prac towarzyszących:
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące:
sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót utrwalającej istniejący stan obiektów i
elementów zagospodarowania terenu ( jako materiał dowodowy w razie ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych właścicieli nieruchomości w związku z prowadzonymi robotami, próbami szczelności
dokumentacja powykonawcza, uporządkowanie i przywrócenie zagospodarowania terenu po prowadzonych
robotach.
zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niewymienionych , a które są niezbędne
do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji
projektowej.

1.6 Plac budowy
Na terenie placu budowy realizowane będą prace budowlane. Zamawiający na terenie określonym w Kontrakcie,
przekaże Wykonawcy teren przyszłej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, w tym pozwolenie  lub zgłoszenie .
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej i informacji   BIOZ.
Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron,
o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.

1.7Określenia podstawowe.
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
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Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
Robót, Dokumentację Projektową (Rysunki), Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin
„Kontrakt” oznacza także umowę w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Specyfikacje- oznaczają dokument zatytułowany „Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robót’”,
włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i  formy  dokumentacji projektowej. Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja należy je zastąpić określeniem :”Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru robót” i wszelkie odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznaczać będą odniesienie do
„Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Robót”.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Rejestr obmiarów- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ewentualnych dodatkowych załączników, wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
Inwestor- Jednostka na rzecz której realizowana jest inwestycja. Zobowiązana jest ona do zorganizowania
procesu budowy w sposób ściśle określony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami mogą być osoby
fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy, gminy, towarzystwa
budownictwa społecznego, firmy deweloperskie, itp.
Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna ni posiadająca osobowości prawnej,
która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
Zamawiający– podmiot zobowiązany do stosowania ustawy pzp. Są to zarówno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadające osobowości prawnej organizacje
Inżynier– Inżynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do Nadzoru nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje
funkcje „ Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora” czynności inspektorów nadzoru
inwestorskiego”
Projektant– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia
budowlane, wykonująca samodzielne funkcję techniczne w budownictwie, która opracowała projekt budowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialności i obowiązki określa Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
156 poz. 119 z 2006r z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi
Materiały – wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót oraz urządzenia  i  instalacje zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera muszą być fabrycznie
nowe.
Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, która wskazuje  lokalizację, charakterystykę
i wymiary całego zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem robót.
Projekt organizacji robót - Opracowany jest przez Wykonawcę, musi być  dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem
robót.
Plan bezpieczeństwa robót BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ sporządza
się w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie
będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub pracochłonność planowanych robót będzie
przekraczać 500 osobodni
Ślepy kosztorys- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczęściej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia
prac budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiórka obiektów budowlanych).Na tym  terenie znajdują się
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zarówno budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, składy
materiałów, drogi tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla żurawia itd.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania
aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących
wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie
aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja
Europejska, DG Enterprise, Bruksela).
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodności wskazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla
których nie ustalono PN).
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.
Kraj – oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie maja być
wykonane Roboty Stałe.
Prawo – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr  156 poz. 1118
ze zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie , budowę,
utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej
w tych dziedzinach
Projekt Budowlany – oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzającej
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy Projektu Budowlanego
(Dz. U z 2003r nr 120 poz. 1133 ze zm.) Pozwolenie na budowę , zgłoszenie – oznacza decyzję
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dokumentacja Projektowa– dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówieni dokumentacja w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).
Przedmiar Robót– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbiorurobót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.8 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi niżej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich
akceptację, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz, atak ze odpowiednich użytkowników i właścicieli:
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Projekt Organizacji technologii Robót (Program Robót) spójny z PZJ, obejmujący min: wybór Materiałów,
kolejność prowadzenia Robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodykę prowadzenia
prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót i badań powykonawczych
Propozycje Robót dotyczących ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia
należącego do odpowiednich użytkowników, znajdujących się w strefie oddziaływania Robót
Procedura Przeprowadzenia Prób Końcowych
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Procedura zgłaszania i usuwania wad.
Powyższa lista opracowań nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań
Wykonawcy w ramach Kontraktu. Dla Robót , dla których będzie to niezbędne, w przypadku kiedy Dokumentacja
techniczna Dostarczona wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest przed
Rozpoczęciem tych Robót, opracować projekty wykonawcze (rysunki wykonawcze i szczegóły –wybranego przez
Inwestora systemu dociepleniowego  ) zgodnie z którymi będzie realizował roboty. Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest również uzyskać wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie
opracowania niezbędne do ich uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robót towarzyszących.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym (PB),
specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

2.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
2.2 Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref    niebezpiecznych
wykonania dróg, wejść i przejść bezpiecznych  dla  pieszych
urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych
zapewnienia oświetlenia naturalnego i   sztucznego
urządzenie składowisk materiałów i   wyrobów
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na
terenie budowy.
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Wykonawca zobowiązany jest 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
umowy.
2.3 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki,  i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą dostarczaną
przez Zamawiającego,
sporządzoną przez Wykonawcę – powykonawczą.
protokoły odbiorów (odbiory przyłączy, lub innych urządzeń (UDT))
inne, jeśli są wymagane
Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej)
dla której dostawca wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz
przepisami i odpowiednimi normami.
Oświadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być przechowywane przez Zamawiającego
przez okres realizowanych robót.
Protokoły powinny zawierać potwierdzenie zgodności wykonania z przepisami techniczno- wykonawczymi,
polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania
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2.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 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 w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków – kontakt  z projektantem
w celu wyjaśnienia..
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy  materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5 Zaplecze budowy
Wykonawca zapewni zaplecze we własnym zakresie i na własny koszt. Zaplecze  budowlane winno spełnić
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane w miejscu do tego
wyznaczonym. Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej konieczności Wykonawca zlokalizuje część
elementów zaplecza poza Terenem Budowy.
Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety
muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca poniesie
wszystkie opłaty z tym związane.

2.6 Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.
Biura Wykonawcy nie zostaną zlikwidowane do póki nie zostanie wydane Świadectwo Przejęcia Robót lub
Protokół Odbioru Końcowego.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usunięcie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Ewentualne
uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i
wolne od przeszkód.

2.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
-utrzymywać teren budowy  w należytym  porządku
-odpady i śmieci z terenu budowy będą zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach i wywożone na bieżąco
-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:
-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzić „plan bioz”.
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2.8 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez  pracowników Wykonawcy.

2.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 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 wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.10 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.
Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni,
jadalni, suszarni i ustępów. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez
Wykonawcę z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych Zamawiającego.
Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).
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. Pracownicy Wykonawcy używać będą jednolitych, estetycznych i
przystosowanych do warunków pracy ubrań roboczych i stosowania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.
Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także będzie modyfikować ten plan dla
zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa oraz postępem prac. Plan Bioz będzie opracowany zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).
Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiedni przepisy BHP w okresie obowiązywania kontraktu. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności
wykonywane będą bezpiecznie oraz , że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo.
Przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji Robót będzie warunkiem  niezbędnym  do ich odebrania.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne w tym zakresie środki na poziomie, co najmniej określonym przez
obowiązujące przepisy. Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie zobowiązującym prawem i
powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach doznanych w trakcie prowadzenia robót nie później niż
24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca podejmie wszelkie środki, aby zabezpieczyć budowę przed
pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. Oraz przez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób
przebywających na placu Budowy. Wykonawca wyposaży budynki i budowle w alarm przeciwpożarowy i
przenośne środki gaśnicze. Wykonawca wyposaży budynki i budowle w apteczki pierwszej pomocy
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:
Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr
19 poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy
– Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)
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Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)
Rozrządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w  sprawie  informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz.
126)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)
Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny
być wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających
szczególnej sprawności psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.11 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 zakończenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby wykonane instalacje i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

2.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 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.

Prowadzenie robót zgodnie z prawem
Roboty należy  prowadzić zgodnie z prawem.
Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w
Polsce jak również z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót od działań
podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy
stosować się do Norm Europejskich. Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi  polskimi
regulacjami prawnymi:
Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze
Ustawy o wyrobach budowlanych
Ustawa o systemach oceny zgodności
Prawo geologiczne  i odnośne rozporządzenia
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Prawo Ochrony Środowiska odnośne Rozporządzenia wykonawcze
Ustawy o odpadach
Prawo energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze
Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze
Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.
Wszelkie Dobra, Materiały, jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z Polskim Prawem
Budowlanym , polskimi „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami Polskich Norm
lub odpowiednich Norm Europejskich lub jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka. Szczegółowa
lista Polskich Norm jest dostępna w Instytucie Norm Polskich.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.
3.1 Warunki ogólne
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Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacją projektową.
Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody
Zamawiającego i Projektanta i muszą mieć takie same parametry lub lepsze niż te przyjęte w dokumentacji
projektowej.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:
wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z
wymagań podstawowych– w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, będących
załącznikiem do rozporządzenia wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu
z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną.
Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody
Zamawiającego i Projektanta.
Materiały i wyroby budowlane użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną
dopuszczającą przedmiotowy wyrób do stosowania.
W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być
podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące, należy przyjąć je jako
odniesienie do standardu. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w ST, a
które uzyskały akceptację, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami
zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca.

3.1.1 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować:
Wyroby budowlane dla których:
 wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 1 dokumentów
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub z
aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;
Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 1 stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,
Wyroby budowlane:
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami
sztuki budowlanej.
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3.2. Źródła uzyskania materiałów
Wszystkie materiały należy zamawiać w wyspecjalizowanych hurtowniach, zakładach produkcyjnych i przy
zakupie wymagać atesty na zakupione materiały. Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

3.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.

3.4 Pprzechowywanie 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.
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.

3.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

3.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
do 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.

3.7 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany.
W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być
podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące, należy przyjąć je jako
odniesienie do standardu. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w ST, a
które uzyskały akceptację, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami
zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca
Ponadto materiały powinny nowe, odpowiadać wymogom Polskich norm wyszczególnionych w pkt. 10, a
urządzenia powinny posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności z unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odnośnymi dyrektywami EGW dotyczącymi rozpatrywanego zakresu wymogów.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU.
4.1 Warunki ogólne
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 ST, lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej.
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.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.2 Sprzęt do wykonywania róbót architektoniczno-konstrukcyjnych , ogólno-budowlanych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu (pojazdów, maszyn i urządzeń):
  żurawi budowlanych samochodowych
  wciągarek  mechanicznych,
  betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do   gęstoplastycznej,
  wibratory pogrążane,
  zacieraczka do betonu,
agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej
mieszanki betonowej,
deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych
takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.,
deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami drewnianymi z
krawędziaków,
deskowania systemowe,
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań,
maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna, itp.,
elektronarzędzi i drobnego sprzętu podręcznego,
mieszarka do zapraw,
agregaty tynkarskie,
pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp.,
pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie
organizacji i metod robót.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.
5.1 Warunki ogólne
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
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
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Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2 Środki transportowe
Samochód dostawczy
Ciągnik kołowy
Środek transportowy
Samochód dłużycowy
Samochód skrzyniowy

5.3 Transport materiałów sypkich i zbrylonych
Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i  nadmiernym zawilgoceniem. Użyte środki transportu
muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny.

5.4 Transport elementów stalowych , PVC,elementów sanitarnych i elektrycznych
 Transport należy wykonać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Łączniki i elementy złączne
powinny być odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleją lub
środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczenia wymiarów i masy elementów wysyłkowych
związanych z możliwościami środków transportu i obrysem skrajni ładunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.

5.5 Transport materiałów do robót architektoniczno-konstrukcyjnych
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót architektoniczno-konstrukcyjnych należy użyć
następujących środków transportowych:
betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomiędzy wymieszaniem
betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 min.)
pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na podwoziu samochodowym,
przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc
samochody ciężarowe do przewozu prefabrykatów

5.6 Transport stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej
Stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową należy przewozić dowolnymi środkami transport, na stojakach, ustawione
w pozycji pionowej, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

5.7 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową  oraz odpowiada za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
wykonywanych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach
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i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. Wykonawca
prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym.
6.2. Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania
materiałów, lokalizacji zaplecza budowy.
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w  media  tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.

7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR  WYROBÓW
7.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca  zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 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 dokumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji Technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Se wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają własną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

7.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,  stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Zamawiającego.

7.3 Badania prowadzone przez  Inspektora
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiałów
u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych  przez
Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę

7.4 Raport z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości.
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7.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją przetargów projektów Specyfikacją Techniczną, a koszty powtórnych badań
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.6 Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiałów do stosowania w budownictwie
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej, albo
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy
„Wyroby budowlane”.

8.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych i
jest pomocniczym dokumentem przy określaniu wartości ryczałtowej dla całego zadania. Przedmiar robót nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia i korygowania przedmiarów. Ewentualne błędy i braki w
przedmiarach nie stanowią podstawy do roszczenia o zwiększenie umownego wynagrodzenia
ryczałtowego
Obmiar robót stosowany będzie jedynie dla rozliczenia występujących i zaakceptowanych przez Zamawiającego
robót dodatkowych.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową,
Specyfikacją Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacja Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu Umowy i
ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową.

8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą
ważone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez  Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien  posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

8.4 Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających   zakryciu
 odbiorowi częściowemu
 odbiorowi końcowemu/
 odbiorowi ostatecznemu/pogwarancyjnemu

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie  z umową.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
przetargową, projektów Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiór częściowy – wg wymagań zamawiającego
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony odrębny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót
dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

9.4 Odbiór końcowy robót
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia  przez
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.  Odbioru końcowego robót
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i
Specyfikacją Techniczna. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.

9.5 Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację powykonawczą
receptury i ustalenia  technologiczne,
dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.6 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT /TYMCZASOWYCH /PRAC     TOWARZYSZĄCYCH
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących  wszelkie niezbędne do
wykonania roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące należy ująć w cenie ryczałtowej ustalonej dla całego
zadania.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę dla całego zadania
Cena powinna uwzględniać wszystkie roboty, czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie
przedmiotu umowy określone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a także w
obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostały szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robót czy też nie.
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej
zapłaty. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a
konieczne są do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z umową, to uważa się, że Wykonawca ujął je w
cenie ryczałtowej.
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu
rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11.NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
Część pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), ustaleń oraz informacji
branżowych. Powinny być one traktowane jako integralna część i czytane łącznie ze Specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacja Projektową ( rysunkami). O ile nie jest określone inaczej powinny być stosowane ostanie
wydanie Polskich Norm. Roboty powinny być

wykonywane w bezpieczny sposób, przy ścisłym przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm
Europejskich. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które są wiążące w związku z
wykonywaniem Robót w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowień na równych warunkach
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji  Technicznych.
Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajomić się ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i regulacjami
Rzeczypospolitej Polskiej , które jakikolwiek sposób odnoszą się do wykonywanych Robót lub działań
podejmowanych w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiały i
artykuły były wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza
się stosowania przez Wykonawcę innych Norm i przepisów w założeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej
spełniają lub przewyższają minimum wymagań wg przepisów i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy
podane w niniejszym opracowaniu będą stanowiły wytyczne w zakresie wymogów jakościowych. Niniejszy spis
nie wyklucza stosowanie innych nieujętych w opracowaniu- alternatywnych, równoważnych lub lepszych – Norm
lub Standardów proponowanych przez Wykonawcę w zgodzie ze specyfikacją.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów
i innych wymaganych świadectw

12.WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH USTAWY:
12.1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami
12.2 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)
12.3 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz

          z późniejszymi zmianami
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12.4Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z póżn.
         zmianami)
12.5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zmianami)
12.6 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

           z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi zmianami
12.7 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz

           z późniejszymi zmianami

13.AKTY WYKONAWCZE:
13.1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.w sprawie
         dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót
         budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
13.2 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie
         samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)
13.3 Rozporządzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
         funkcji w budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)
13.4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
         rodzaju zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
          w budownictwie ( Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)
13.5 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie
        geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U.
        2001 nr 38 poz. 455).
13.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemów oceny zgodności
         wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodności oraz sposobu
         oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)
13.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie
         warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz.
            1156z późn. zm.)
13.8 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie
         wzorów wniosków: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do
         dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2004 nr 242
         poz. 2421 z późn. zm. )
13.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 w sprawie europejskich aprobat
         technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr
         237 poz. 2375)
13.10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy
          projektu budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133 z późn. zm.)
13.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120
          poz. 1134)
13.12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej
           bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz.
             1126 z poźn. Zm.)
13.13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy
          podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
13.14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
           i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
            i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)
13.15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów
            budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
           {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)
13.16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
           przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)
13.17 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające
           rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw pożarowej
           (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)
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13.18 Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
           standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji
           o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz. 297)
13.19 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
           stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, szkodliwe
           dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia
           pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)
13.20 Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)
13.21 Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami)
13.22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw
           sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
           planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z
          2004r. Nr 130, poz. 1389)
13.23 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 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)
12.24 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
           dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

14.NORMY
Podczas wykonywania Robót w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosować się do  wymagań
i instrukcji Norm Polskich, w szczególności do Norm wyspecyfikowanych w Rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001  r. w prawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych
Polskich Norm z zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami – Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok
2001)
Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu  jest wyprodukowanie , dostarczenie materiałów
i artykułów zgodnie z Polskimi Normami lub określone prze Polskie Normy odnoszące się do pewnych robót
stosuje się Normy UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczególniono podstawowe Polskie Normy, które powinny
być stosowane dla Robót.
Dz.U.02.241.2077 - Sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. M.P.04.7.117 -
Wykazy norm zharmonizowanych.
M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością —
Wymagania

15.DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
  uzgodnienie przez Inspektora harmonogramów robót,
  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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  uwagi i polecenia Inspektora,
  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,
stan pogody i temperaturępowietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podanie, kto je przeprowadził
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do
ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Przy zamianie materiałów w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu- projektanta.

Rejestr obmiarów robót dodatkowych- stanowi dokument pozwalający na  rozliczenie  faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy - do tych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej,
następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
protokoły odbioru robót
protokoły narad i ustaleń
korespondencję na budowie.

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

16. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy – Prawo budowlane (Pb) przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć
dokumentację budowy (pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu)
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego należy do podstawowych
obowiązków kierownika budowy (art. 22 pkt 8 Pb).
Powinna obejmować:
Stronę tytułową
Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
Geodezyjne pomiary powykonawcze
Wykaz urządzeń: ilość dokładną nazwę wraz z pełnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne
poszczególnych urządzeń.
Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urządzeń.
Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przyłączy wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub innych
urządzeń (UDT)
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Protokoły powinny zawierać potwierdzenie zgodności wykonania z przepisami techniczno- budowlanymi oraz
potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania.

17.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa
Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiający Dysponuje Projektami, które posiadają wszelkie niezbędne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa i były podstawą uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub
zgłoszenia robót budowlanych. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden komplet dokumentacji przed
przystąpieniem do Robót.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien opracować i przedstawić do zatwierdzenia Rysunki
wykonawcze tych elementów Robót, które ulegną zmianie w stosunku do projektów budowlano-wykonawczych.
Rysunki powinny być opracowane przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia
wymagane do projektowania, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Wykonawca będzie ponosił
odpowiedzialność za przedstawione do zatwierdzenia Rysunki wykonawcze, również w przypadku wykorzystania
projektów wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego. Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz
zatwierdzonych Rysunków wykonawczych Wykonawca będzie realizował Roboty.
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: Projekty Budowlano-
Wykonawcze j/w w zakresie uwzględniającym specyfikację robót Specyfikacje Techniczne Przedmiar Robót
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SST- I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE
1.WSTĘP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL.
KOŁOWEJ 3 W KRAKOWIE W  RAMACH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1

1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką  istniejącego utwardzenia
(opasek) z płyt chodnikowych betonowych  , rur spustowych , rynien i obróbek blacharskich, parapetów   i
demontażu wszystkich dodatkowych urządzeń typu instalacji odgromowej  ,anteny , jednostki zewnętrzne
klimatyzacji wraz z fragmentami instalacji  ,uchwyty na flagi i inne .

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

2.MATERIAŁY

2.1 Materiały występujące podczas prac demontażowych i rozbiórkowych:
Tlen techniczny sprężony,
Acetylen techniczny rozpuszczony.

3.SPRZĘT
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu.
Potrzebny sprzęt:
Żuraw samochodowy,
Samochód samowyładowczy,
Samochód skrzyniowy,
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

4.TRANSPORT
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na
autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach
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publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,
miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami  BHP,
zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób
uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze
służbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3 Roboty rozbiórkowe
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie   bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Po zakończeniu prac rozbiórkowych, teren uprzątnąć i usunąć ewntualny gruz.
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie   uprawnienia
budowlane.
Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach   bhp
Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich   montażu
zabezpieczone przed wywróceniem

5.4 Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami  oraz tereny
okoliczne.
Generalny  Wykonawca  winien  oczyścić  obszary  zewnętrzne  oraz  elewacje budynków,  na  których osiadł pył
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.
Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na  okolicznych
terenach.
Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na   własny koszt
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.

5.5 Wywóz gruzu
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB.
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.

7.OBMIAR ROBÓT
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według
sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
projekcie wyburzeń.
7.1 Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są:
dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny,
dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów
       bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu
        i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
        i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
10.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
        podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SST- II. ROBOTY ZIEMNE
1.WSTĘP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL.
KOŁOWEJ 3 W KRAKOWIE W  RAMACH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1

1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą  wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu
wykonanie robót  ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą :
-wykopy o ścianach pionowych i ze skarpami pochyłymi – ręczne
-zasypanie wykopów po wykonanych robotach  izolacyjnych ( p.wilgociowych i termicznych)  wraz z ubiciem i
wywozem ziemi na odległość ustaloną z Inwestorem .

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

2.MATERIAŁY

2.1 Materiały występujące podczas robót ziemnych :
W zależności od wyboru przez Wykonawcę systemu zabezpieczenia wykopu.

3.SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem wykopów i ich zabezpieczeniem  będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego , zarówno w miejscu
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy załadunkiem i wyładunkiem materiałów , zarówno do budowy , jak
też pochodzących z wykopu -urobku , a także używanego na budowie sprzętu. Wykonawca powinien posługiwać
się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych elementów.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu i obciążenia osiowego.
Potrzebny sprzęt:
Żuraw samochodowy,
Samochód samowyładowczy,
Samochód skrzyniowy,

4.TRANSPORT
Załadunek, transport jak i wyładunek urobku musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych .
Urobek  będzie odkładany min 3 m od budynku .na terenie placu budowy – do ponownego użycia . Wybór środka
transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie,
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wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:
Sprawdzić warunki terenowe , upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób
prawidłowy,miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami  BHP, zapoznać pracowników z programem
prac ziemnych  i poinstruować o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren wykopów należy ogrodzić w sposób
uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac ziemnych i oznakować tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze
służbami BHP, projektantem  i Inwestorem.

5.3 Roboty ziemne -wykopy
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie   bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty ziemne  prowadzić zgodnie z zaleceniami remontowo-budowlanymi zawartymi w rozdz. IV  „Opinii stanu
technicznego ścian zewnętrznych budynku biurowego przy ul.Kołowej 3 w Krakowie w celu oceny możliwości
wykonania termomodernizacji oraz hydroizolacji ścian fundamentowych” .
5.3.1 W trakcie realizacji wykopów konieczne  jest kontrolowanie warunków gruntowych .
5.3.2 Zabezpieczenie skarpwykopów
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych
nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych  (gliny,iły) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
5.3.3 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu  powinny byćstosowane nastepujące zabezpieczenia :
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokościrównej 3-krotnej głębokości wykopu

powierzchniapowinna być wolna od nasypów i materiałów , oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak. Np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyleń

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników
5.4 Zasypki
5.4.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić dozasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru copowinno
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy .
5.4.2 Warunki wykonaniazasypki
-zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót
-przed rozpoczęciem zasypywania dnowykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych
 i śmieci
-układanie i zagęszczenie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości :
-  0,25n –przy stosowaniu ubijaków ręcznych
- 0,50-1,00m przy ubijaniu ubijakami obrotowowo-udarowymi lub ciężkimitarczami
- 0,40 m –przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
-wskaźnik zagęszczenia gruntu niemniejszy niż Is=0,95 wg próby normalnej Proctora
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-Nasypywanie i zagęszczenie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowj
Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie   uprawnienia budowlane.
Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach   bhp
Zabezpieczenia wykopów użyte do prac ziemnych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich   montażu
zabezpieczone przed wywróceniem

5.5 Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robót ziemnych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami  oraz tereny okoliczne.
Generalny  Wykonawca  winien  oczyścić  obszary  zewnętrzne  oraz  elewacje budynków,  na  których osiadł pył
wytworzony w trakcie robót ziemnych.
Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na  okolicznych
terenach.
Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na   własny koszt
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB.
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót ziemnych.

6.1 Sprawdzeniei kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ichzakończeniu powinny obejmować:
-przygotowanie terenu- rodzaji stan gruntu w podłożu
-wymiary wykopu
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

7.OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według
sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
projekcie .
7.1 Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są:
dla robót ziemnych- [m3] metr  sześcienny,
dla transportu gruntu  [m3] metr sześcienny.
dla zasypek [m3] metr sześcienny

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 PN-B-06050:1999 Geotechnika .Roboty ziemne.Wymaganiaogólne
10.2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane.Określenia. Symbole . Podział i opis gruntów.
10.3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane.Badanie próbek gruntu.
10.4 PN-B-02481:1999 Geotechnika . Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
10.5 BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów.
10.6 PN-B-10736:1996 Przewody podziemne .Roboty ziemne.
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SST.- III  IZOLACJE
1.WSTĘP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL.
KOŁOWEJ 3 W KRAKOWIE W  RAMACH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

1.2Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Określenia podstawowe
Określenia i  nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji   technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem
izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła.

1.4Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwilgociowej i termicznej przegród zewnętrznych pionowych w obiekcie
objętym przetargiem :
-izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe fundamentów/ścian piwnicznych
-izolacja termiczna ścian zewnętrznych piwnicznych i pozostałych zewnętrznych ponad terenem
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów , wymagań i sposobów oceny
podłoży,wykonanie podkładów gruntujących, przygotowanie podłoży ,wykonanie poszczególnych warstw oraz ich
odbiory .
1.5Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inżyniera  .Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące  materiałów ich pozyskiwania i składowania  podano  w  ST„Wymagania ogólne”.
2.1.1 Wszelkie materiały dowykonywania przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym wnormach państwowychlub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnegostosowania w budownictwie
2.1.2 Do lepiki i kleje nie  powinny działać destrukcyjnie nałączone materiały i powinny wykazywać dostateczną
odporność w środowisku , w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów ,
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB
2.1.3Materiały izolacyjne powinny być pakowane ,przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
normach państwowych i świadectwach ITB
2.2.Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1 Izolacje systemowe
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować systemowe kompleksowe rozwiązania izolacji
zaproponowano system np.Ceresit lub inne równoważne o nie gorszych parametrach. Należy każdorazowo
stosować się do zaleceń wybranego  producenta dotyczących montażu, transportu i przechowywania materiałów
2.3.Materiały do izolacji termicznych
2.3.1 Styropian
Płyty styropianowe EPS 100/200 wykonane zgodnie  z obowiązująca dla tegotypuwyrobów norma PN-EN 13163
”Wyroby do izolacjicieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
a) wymagania:
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych
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- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń :
        dla płyt o grubości poniżej 30mm –o głębokości do 4 mm
        dla płyt o grubości poyżej 30mm –o głębokości do 5 mm
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2
- wymiary:
długość-3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm- dopuszczalne odchyłki +/-0,5%
szerokość-1200,1000, 600, 500 mm- dopuszczalne odchyłki +/- 1,5 mm
grubość – 20-500 mm co10mm – dopuszczalne odchyłki +/-0,5%
b) pakowanie
Płyty styropianowe układa się w stosy opojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokośćstosu nie powinna być
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu , oznaczenie , nr
partii,datę produkcji , ilość i pieczątkę pakowacza
c) transport
płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego
Płyty styropianowe muszą posiadać twardośći współczynniki przewodnictwacieplnego zgodne z dokumentacją

Ściany fundamentowe / piwniczne
Izolacje przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych/ścian piwnicznych – powłokowa systemowa np.
Ceresit lub równoważne o nie gorszych parametrach
-gruntowanie Ceresit CP41
-powłoka Ceresit CP48 XPRESS
docieplenie ścian zewnętrznych piwnic:
styropian EPS200  =0,031 W/mK lub  XPS =0,031 W/mK  gr.10  cm i zabezpieczone  przeciwwilgociowo w
systemie np. Ceresit lub równoważne o nie gorszych parametrach
- wykonanie izolacjiprzeciwwilgociowej j.w
- przyklejenie punktowe płyt styropianowych na jedną z mas bitumicznych Ceresit CP48 XPRESS
- wykonanie warstwy ochronnej z podwójnej siatki z włókna szklanego Ceresit CT325 zatopionej w zaprawie

Ceresit CT 85
- poniżej terenu izolacja przeciwwilgociowa powłokowa systemowa np. Ceresit CP 48 XPRESS i ochrona z

membrany kubełkowej 0,4/8mm

Ściany zewnętrzne powyżej cokołu
Materiały potrzebne do wykonania robót Izolacja termiczna
STYROPIAN EPS 100-038
Wytrzymałość na zginanie – Kpa ≥
250 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
Względem Kpa –  ≥ 200
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła –
W/mk 0,031
Klasa reakcji na ogień – E

U w a g a : Wszystkie użyte nazwy materiałów  do izolacji posłużyły wyłącznie do określenia parametrów
technicznych , jakości .Wykorzystane w czasie robót budowlanych materiały o innych nazwach muszą
bezwzględnie posiadać porównywalną jakość ..

3.SPRZĘT
3.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej.
3.2Sprzęt do wykonania robót:
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

4.TRANSPORT
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4.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej.

4.2Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisów przewozowych.

4.3Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
-nazwę i adres producenta,
-nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
-datę produkcji i nr partii,
-wymiary,
-liczbę sztuk w pakiecie,
-numer aprobaty technicznej,
-nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
-znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem
osób trzecich.Płyty styropianowe należy przechowywaćzdala od źródełognia.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

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

5.2Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową.
Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny być
wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych
źródeł.
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej
powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt.
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników
działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże.
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać
ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi  lub źródłami ciepła.
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.

5.3Montaż płyt izolacyjnych na ścianach. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją
podaną w projekcie technicznym oraz wybranym systemem .
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5.4Przygotowanie podłoża
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:
powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą cementową lub
przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z
kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby
przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.

5.5Mocowanie płyt na plackach
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu
odchyłki, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia.
Klejenie płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej.
Na tylną stronę płyty do przyklejenia nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10 placków o
średnicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4cm. Grubość pasa i placków nie powinna
przekraczać 2 cm, aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty.
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Płytę z naniesionymi
plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do
krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę doprowadza się do dokładnego
zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą.

5.6Klejenie płyt na styk do podłoża
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowej, Na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką
stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia
powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do
podłoża.

5.7Kotwienie ocieplenia
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio
większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów
ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie elementy
stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.

5.8Ocieplanie mostków termicznych
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :
styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na styku ścian
osłonowych i nośnych,
wieńce i nadproża,
stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,
połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami konstrukcyjnymi i
stropami,
przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową i
detalami wybranego systemu dociepleniowego . Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla
samej przegrody.
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to jedynie
możliwe rozwiązanie.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej.
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6.2 Badania przed przystapieniem do robót:
 Przed przystapieniem do robót związanych z wykonaniem powłok izolacyjnch badaniom powinny podlegać
materiały, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz do naprawy podłoża.Wszystkie wymienione
materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności
potwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
W szczególności powinna być oceniana:
-równość powierzchni płyt,
-narożniki i krawędzie (czy nie ma  uszkodzeń),
-wymiary i kształt płyt (zgodnie z  tolerancją),
-wilgotność i nasiąkliwość,
-naprężenia ściskające płyt,
-klasyfikacja  ogniowa.
Badanie podłoży powinno być wykonane bezpośrednio przed przystapieniem do wykonywania robót
przygotowawczych i wstępnych.
 Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
-Sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości
-wystepowania ubytków i porowatości ,czystości i zawilgocenia
-sprawdzenia równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2
metrową łatę
-sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
powinien być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych ,których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych (pookresie gwarancyjnym)
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.2Badania w czasie robót
Badania w czasie robót  polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót izolacyjnych z dokumentacją
projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na
prawidłowość dalszych prac. Badania te w szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii
wykonywanych robót rodzaju i grubości warstwy izolacyjnej oraz innych robót tzw. „zanikających”
6.3.Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących
wykonanych warstw izolacyjnych ,a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i  wprowadzonymi zmianami , które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej
--jakości zastosowanych materiałówi wyrobów , prawidłowości wykonania podłoża
- prawidłowości wykonania krawędzi , naroży, styku z innymi materiałami
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wynikibadań dokonanych przed przystapieniem robót
i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnościkontrolnych dotyczący warstw izolacyjnych powinien obejmować:
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw
- sprawdzenie odchylenia powierzchniod płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości2 m przykładanej w

różnych kierunkach ,w dowolnym miejscu, prześwit pomiędzy łatą a badana powierzchnią należy mierzyć z
dokładnością do1 mm

- sprawdzenie przyczepności dopodłoża
- sprawdzenie grubości warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany trakcie realizacji robót lub grubość określonąna

podstawie zużycia materiału izolacyjnego)
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Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymiprzez producenta systemu izolacji i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciela Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcy

6.4 Wymagania  dotyczące warstw izolacyjnych
Prawidłowo wykonana izolacja powinna spełniać następujące wymagania :
-      cała powierzchnia izolowana powinna mieć jednakowy wygląd
- na całej powierzchni powinna być nałożona warstwa jednakowej grubości ( warunek prawidłowej

przyczepności)
- grubość warstwy izolacyjnej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta

Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem  nadzoru.

7OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń
i izolacji przeciwwilgociowych  jest [m2].
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót :
8.2.1 zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegającymzakryciu sa podłoża.
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem właściwych robót izolacyjnych . Wynikibadań należy
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za wykonane prawidłowo tj.
zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót izolacyjnych.Jeżeli chociaż jeden wynik
badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania
naprawy podłoża poprzez np.szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru.W sytuacji gdy
naprawa jest niemożliwa ( w przypadku  zaniżonej wytrzymałości ) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z
zanieczyszczeń.
8.2.2 . Odbiór częściowy :
Odbiór częściowy polega na ocenie ilościi jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
siędla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jakprzy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego  jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekw realozowanych robotach iich
usunięcie przed odboirem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika  Budowy
Protokół odbioru częściowego jest podstawą dodokonania częściowego rozliczenia robót – jeżeli umowa taką
formę przewiduje.
8.2.3 Odbiór ostateczny (końcowy)
.Odbiórostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości),
jakościi zgodnościz dokumentacją  projektową.
Odbiórostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych
dokumentów,wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej . Zasady i terminy powoływania komisji
oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
8.2.4.Odbiór pogwarancyjny
Odbiórpogwarancyjny przeprowadza się po upływe gwarancji , którego długość jest określona w umowie.Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w okresie gwarancjioraz ocena
wykonywanych w tymczasie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad .
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Przed upływem okresu gwarancyjnego . Zamawiający powinien zgłosić Wykonawvy wszystkie zauważone wady
w wykonanych robotach izolacyjnych
8.3Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.
8.4 Wymagania przy odbiorze :
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
rodzaj zastosowanych materiałów,
przygotowanie podłoża,
wprawidłowość wykonania izolacji przeciwilgociowych
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być
kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być
wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:
8.5Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:
nie większa niż  2mm
w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2m
Powierzchni i krawędzi od kierunku  pionowego:
nie większe niż 1,5mm
ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości
nie więcej niż 4mm w
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:
nie większe niż 2mm
ogółem nie większej niż 3mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. Przecinających
się płaszczyzn od kąta w dokumentacji
nie większa niż 2mm na długości łaty kontrolnej 2m

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo.
Płaci się za ustaloną ilość w m2 izolacji wg ceny jednostkowej,która obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża
- zagruntowanie podłoża
- wykonanieizolacjiwraz z ochroną
- uporządkowaniestanowiska pracy

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze
10.2. PN-B 24620:1998 Lepiki ,masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
10.3. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej .
10.1PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
10.2 PN-EN 12086:2001” Wyroby do izolacji cieplnej .Określanie właściwości przy przenikaniu pary wodnej.”
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SST.- IV OBRÓBKI BLACHARSKIE
1.WSTĘP
1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL.
KOŁOWEJ 3 W KRAKOWIE W  RAMACH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

1.2Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4Zakres robót objętych SST
Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, przy użyciu materiałów i systemów
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem: obróbek blacharskich

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

6MATERIAŁY
6.1Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania   dotyczące  materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania   podano  w   OST
„Wymagania ogólne”.

6.2Materiały potrzebne do wykonania robót

Blacha
Wymagania:
gęstość 7,2 kg/dm3
współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K
grubość metalu 0,7mm
waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm Zastosowanie:
kolor antracytowy ( ciemnoszary)
Wszystkie obróbki dachu, kominów ,parapetów
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej powinien
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów

7.SPRZĘT
7.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Sprzęt do wykonywania robót blacharskich
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów rynnowych PCW Wykonawca
powinien korzystać z:
narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica),
elektronarzędzi,
rusztowań.
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8.TRANSPORT
8.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.

Transport i składowanie materiałów
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha tytanowo-cynkowa powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu
stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy
należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie
odporne na działanie wiatru.
Unikać należy:
przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,
przekroczenia punktu rosy,
składowania na wilgotnym podłożu,
transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.

9.WYKONANIE ROBÓT.
Obróbki blacharskie
Przed montażem obróbek blacharskich gzymsów i murów wyrównuje się podłoże zaprawą, dając mu mały
spadek (od środka budynku) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie cementowej.
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

10.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
10.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót należy
przeprowadzić zgodnie z SST, PB i PW.

Badania w czasie wykonywania robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów,
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej,
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru
Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający
ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości wykonania,
wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak:
dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.
Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są
wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta.

11.OBMIAR ROBÓT
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Jednostką obmiaru jest:
1 m2 wykonanych obróbek blacharskich,

12.ODBIÓR ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:
poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami
poprawność mocowania obróbek do podłoży
W wyniku odbioru należy:
sporządzić częściowy protokół odbioru robót – jeśli zamawiający będzie tego wymagać
dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami PB.

13.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo

14.PRZEPISY ZWIĄZANE
14.1 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
                                  i badania techniczne przy odbiorze.
14.2 PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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SST V ELEWACJA
1.WSTĘP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL.
KOŁOWEJ 3 W KRAKOWIE W  RAMACH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

1.2Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych wykonaniem elewacji:
Zabezpieczenie stolarki folią,
Tynk strukturalny na podkładzie na  ścianach

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

2.MATERIAŁY
2.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne”.

2.3Materiały potrzebne do wykonania robót
Płyty styropianowe mocowane na zaprawie klejowej, Siatka z włókna szklanego
Tynk cienkowarstwowy – strukturalny – Tzw.”baranek” o gr.1,5 mm wg wybranego producenta zaakceptowanego
przez Inwestora i Inspektora nadzoru

3.SPRZĘT
3.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2Sprzęt do wykonywania okładzin
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4.TRANSPORT
4.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”.
Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy
zadaszony
Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach.
Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu.
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Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
datę produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbę sztuk w pakiecie lub  opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
znak budowlany.
Przechowywanie elementów fasady powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi
osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie
na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5.WYKONANIE ROBÓT.
Wykonać zgodniez instrukcją wybranego producenta systemu
5.1Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko odpowiednio
przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz
uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i  wykonanie na nich warstw ochronno-
wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ściany, a więc
spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników
elektrycznych. Na nowo trzeba będzie też zamocować niektóre elementy mocowane do elewacji. Prawidłowo
przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt
stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. System można wykonywać nie
tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w
dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności.
Przygotowanie podłoża polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego
powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod wybrany system
ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczoną wyrównaną i
zagruntowaną powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach
10x10cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejącej, nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie
grubości ok. 1cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie
odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek
styropianowych.  W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można
sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty
podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je
jako mocne. W przypadku nowych podłoży betonowych lub  tynkowych należy zwrócić uwagę na możliwość
występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu.
Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno
związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Nośność problematyczna
posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto
ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz wszystkie
ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża problematyczne należy
przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez
zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane są na
bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania jest, więc niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych
podłoży powinna być, więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany
wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą
barwę, oznacza to, że należy ograniczyć chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące.
Dzięki  dużej zdolności penetracji emulsja wnika silnie w podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed
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wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej
zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące w nim zagłębienia.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw.
listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy
kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami
rozporowymi.
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową taśmą malarską
zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła do pomieszczeń w budynku.
Folia jaką należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi  zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się
przecież otwierać).Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często
występuje tzw. mostek termiczny. Jeżeli na etapie budowy do uszczelnienia użyto starych szmat, worków po
cemencie,  czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy je usunąć.
Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść pozostały pyl i
dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje
ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy.
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia zasilającego,
posługując  się   izolowanymi  narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany,
należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za
pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć denkiem z tworzywa
sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłużony przewód elektryczny. Denko osłaniające
puszkę elektryczny można zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w
zaprawie wyrównującej siatki z włókna szklanego – tej samej, która będzie wykorzystywana do wykonania
warstwy zbrojonej na styropianie.
Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania gwoździ.
Podłożona pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.2Kołkowanie
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku
dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami, otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu
kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna
być o 1 cm większa od długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie
mniejsza niż 4 szt. na 1m2. Przy płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę.
Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie
rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i
ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. Przy
prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję,
co do konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunków
technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.3 Wykonanie warstwy zbrojącej
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C  i nie wyższej niż 25°C.
Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki
zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej
powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem
jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejącej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego,
przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o
szerokości ok. 10cm. Zakłady te musza, być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych.
Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie
jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3mm. Partie budynku szczególnie
narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2m powyżej terenu oraz ściany przy
tarasach i balkonach, powinny być wykończona ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej
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powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować
drobnoziarnistym papierem ściernym.  Warstwę zbrojoną  po  całkowitym związaniu kleju,   należy
zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później tynku. Podkład ten oddziela
chemicznie warstwę zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz  zdecydowanie zwiększa przyczepność
tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych
(zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być pozostawione do sezonu letniego bez
szkody dla układu dociepleniowego.
Zaprawę nanosi się na płyty styropianu w paśmie o szerokości 1m (szerokość siatki z włókna szklanego) gładką
stroną pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3mm. Nakładanie zaprawy zaczyna się od narożnika
budynku. Po nałożeniu zaprawy klejącej na odcinku równym długości przygotowanego pasa siatki, należy
"przeczesać" ją zębatą stroną pacy. Czynność ta pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej
powierzchni.
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.

5.4Wykonanie podkładu tynkarskiego
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas
wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi  od 4 do 6 godzin. może służyć jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków
atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi
narożnika, należy posłużyć się deska, prowadzą równą, niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy
poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi.
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią i
wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć
pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę prowadzą należy
oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po
związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona,
stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy
należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W szczelinę
pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po
umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną. Ten sposób
uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod układ
dociepleniowy.
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, należy
uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien być
wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a
dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy
wykonać z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką
blacharską podokiennika.

5.5Nakładanie tynków
Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości zacierać ruchami
okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i
podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić
uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. I zaleceniami producenta wybranego systemu
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6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ST.
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3mm i w liczbie nie
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2mm na 1m i nie większe niż 4mm na
wysokości pomieszczenia do 3,5m.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest wykonania elewacji
jest:
[m2] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimi warstwami,

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1Ogólne zasady odbioru
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne”.
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas skontrolować
prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość
wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego
wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji.
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST
i PB.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1PN-C 81906:2003.Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-EN 998-1:2004 Wymagania
                                     dotyczące zapraw do murów
10.2PN-B-10109:1998.Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. PN-91/B-10102
                                      Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
10.3PN-93/B-02862.Ochrona przeciwpożarowa budynków.Metoda badania niepalności materiałów budowlanych.
10.4PN-B-79405:1997.Płyty gipsowo – kartonowe
10.5PN-EN 310:1994Płyty  drewnopodobne.  Oznaczenia  modułu  sprężystości  przy  zginaniu  i wytrzymałości
                                   na zginanie
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SST- VI. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1.WSTĘP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL.
KOŁOWEJ 3 W KRAKOWIE  W RAMACH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
 - opasek z kostki brukowej wokół przedmiotowego budynku

1.4 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w – Wymagania ogólne ST
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST

2.MATERIAŁY
2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania
2.2.1Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez  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< 80 mm.

2.2.3 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej.
do wykonania nawierzchni opasek stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm  ( 70 mm ).
 Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.
 Tolerancje wymiarowe wynoszą :
- na długości                 + 3 mm
– na szerokości             + 3 mm
– na grubości                + 5 mm
dobór materiału nawierzchniowego zgonie z dokumentacja projektową
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych .
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy nr 7
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych                                           tablica nr 7

L.p. Cechy Wartość
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż: 5
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania,
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Wg PN-B-06250:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż:

brak
5

20
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż: 4

  Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który  będzie stanowił  podłoże nawierzchni.
 Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzowa się
grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni  zaklasyfikowano do innej  grupy nośności, należy podłoże
doprowadzić do grupy nośności G1   zgodnie z dokumentacją projektową  i Specyfikacją.Ogólne wymagania
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w  Wymagania ogólne ST.

3.SPRZĘT
3.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2.Małe powierzchnie  z kostki brukowej wykonuje się ręcznie .Przy dużych powierzchniach, a kostki mają
jednolity kształt i kolor , można stosować mechaniczne urządzenia układające .Urządzenie składa się z wózka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie , służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek do ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego .

4.TRANSPORT
4.1Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w – Wymagania ogólne
4.2 Transport betonowych kostek brukowych .
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie . po uzyskani
wytrzymałościbetonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie  gdzie
specjalneurządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami
dostawczymi w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w” Wymagania ogólne” ST
5.2 .Koryto pod ciagi komunikacyjne.
Koryto  wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie zespadkami podłużnymi
i poprzecznymi – dostosowane do niwelety budynku , przyjmując zasadę „od budynku”. Wskaźnik zagęszczenia
koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnejmetody  Proctora. Nawierzchnię z kostki brukowej
należy wykonać na gotowej ( wytworzonej w betoniarni ) podsypce cementowo-piaskowej 1:4

5.3Podsypka .
  Na podsypkę należy  stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 oraz cement wg PN-B-19701
zmieszane w proporcji 4:1.Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić min 3 cm.-5cm Podsypka
powinna być zagęszczona  i wyprofilowana.

5.4Podbudowa.
Podbudowę wykonać z łupka przepalonego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
lub innego kruszywa 0/63 zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru  zgodnie z zasadami podanymi
 w–Podbudowa z kruszywa łamanego.

5.5 Układanie kostek brukowych.
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek , możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru
– wcześniej ustalonego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Kostkę układa się na podsypce w taki
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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 lub mechanicznych i przystąpić  o ubijania  nawierzchn opaski .  Do ubijania ułożonej opaski  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 zagęszczenia 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 wymagają pielęgnacji  - może
być zaraz oddany do użytkowania.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.
6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ST.
6.2. Badania przed przystąpieniem  do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent kostek brukowych posiada
Aprobatę techniczną
6.3. Badania w czasie robót
Sprawdzenie  podłoża polega na stwierdzeniu  zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi
Specyfikacjami
. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
a) głębokości koryta :
- o szerokości do 3 m                + 1 cm
- o szerokości powyżej 3 m       + 2 cm
b) szerokości koryta                  + 5 cm

6.3.2 Sprawdzenie podsypki .
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją projektową oraz  pkt.5.3 niniejszej  Specyfikacji .

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni .
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt..5.5. niniejszej Specyfikacji  :
- prawidłowości ubijania ( wibrowania )
- sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin ,
- pomierzenie szerokości spoin  - sprawdzenie , czy przyjęty deseń  ( wzór ) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  opaski

6.4.1. Sprawdzenie  równości opaski
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 10  m2 ułożonej
powierzchni  w miejscach wątpliwych ,  dopuszczalny  prześwit pod łatą 4 m nie powinien  przekraczać 1,0 cm

6.4.2  Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne , Odchylenia od projektowanej niwelety  opaski  w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać  + 3 cm. Dostosowanie do budynku .

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą , co najmniej  raz na każde 10
m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych , Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  + 0,3 %
Profil poprzeczny – zasada nachylenie od budynku 1-2%.
7.OBMIAR ROBÓT
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową  jest m2  (metr kwadratowy ) wykonanego chodnika , placu z kostki brukowej betonowej.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1Ogólne zasady odbioru
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne”.
8.2 Sposób odbioru robót.
Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , Specyfikacją  i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary  i badania z zachowaniem  tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne .

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena  wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania ,
• wykonanie koryta
• ewentualnie wykonanie warstwy odsączającej,
• wykonanie podsypki ,
• ułożenie kostki brukowej z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin  ,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 PN-B-04111 — Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego .
10.2 PN-B-06250— Beton zwykły.
10.3 PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
10.4PN-B-19701 — Cement .Cement powszechnego użytku. Skład , wymagania i ocena zgodności.
10.5 PN-B-32250 — Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw.
10.6 BN-68/8931-01- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
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SST- VII OBRZEŻA BETONOWE

1.WSTĘP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL.
KOŁOWEJ 3 W KRAKOWIE  W RAMACH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem,
kontrolą i odbiorem robót obrzeży betonowych.

1.4 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w – Wymagania ogólne ST
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST

2.MATERIAŁY
2.1. Obrzeża betonowe
2.1.1 Wymiary
Dla potrzeb Kontraktu przyjęto obrzeża o wymiarach systemowych . 30 x 8 x 100
Z wymiarem ścięcia  2 cm
Obrzeża muszą być produkowane  metodą wibroprasowania
2.1.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży betonowych
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie  elementów powinny być równe
i proste.
2.1.3 Składowanie
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na wyrównanym i
odwodnionym podłożu , przy czym krawężniki różnych typów należy układać oddzielnie z zastosowaniem
podkładek i przekładek przy układaniu   warstwowym.
Zaleca się składowanie na oryginalnych paletach Producenta.
2.2 Kruszywo na ławy
 Zaleca się stosować kruszywo, jak na warstwy podbudowy.

3.SPRZĘT
3.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu

4.TRANSPORT
4.1Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w – Wymagania ogólne
4.2 Transport  materiałów
Obrzeża można transportować tylko na oryginalnych paletach Producenta . Obrzeża winny być zabezpieczone
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu np. taśmami bądź folią
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5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w” Wymagania ogólne” ST
5.2 Ławy tłuczniowe
Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy starannie ubić polewając
wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić.
5.3Ustawianie obrzeży.
Ustawienie obrzeży na ławach tłuczniowych
Ustawienie obrzeży na ławach z tłucznia powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości
od 3 do 5 cm
Wypełnianie spoin
Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem. Spoiny Obrzeży
przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
Obrzeża
Światło obrzeża
Światło obrzeża od strony chodnika  powinno wynosić 2 cm ( licząc od poziomu nawierzchni )
Niweleta obrzeża
Niweleta podłużna obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą nawierzchni chodnika
Tylna ściana obrzeża
Tylna ściana obrzeża od strony nawierzchni powinna być po ustawieniu obrzeża obsypana piaskiem , tłuczniem,
natomiast od strony zieleńca materiałem miejscowym.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.
6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ST.
6.2 Dopuszczalne odchylenia w ustawieniu obrzeży są następujące :
a) Dopuszczalne odchylenie profilu podłużnego obrzeży  nie może przekraczać +1cm
 b) Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić  więcej  niż +1 cm

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową obrzeża betonowego jest 1 m ( metr )

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1Ogólne zasady odbioru
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne”.
8.2 Sposób odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  punktu 6 dały  wyniki pozytywne
Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , Specyfikacją  i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary  i badania z zachowaniem  tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne .

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo
9.2 Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla obrzeża betonowego obejmuje :

- prace pomiarowe
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów
- ustawienia obrzeża w pionie
- wypełnienie spin piaskiem
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią ( lub tłuczniem ) i ubicie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.4 BN- 77/8931-12     - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.5 PN/B – 06714-17   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
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SST -VIII. TRAWNIK
1.WSTĘP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL.
KOŁOWEJ 3 W KRAKOWIE  W RAMACH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja
 Ustalenia zawarte  w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

- założeniem trawników na terenie płaskim w zakresie plantowania po zasypaniu wykopów , wykonaniu
opasek wokół budynku

1.4 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w – Wymagania ogólne ST
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST

2.MATERIAŁY
2.1 Rodzaje materiałów

Ziemia urodzajna :
- rodzima – zebrana zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości przed

rozpoczęciem robót budowlanych
- dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu nie powinna być zagruzowana , przerośnięta

korzeniami.
Ziemia kompostowa :

- kompost popieczarkowy – dostarczony luzem
- kompost z kory drzewnej – dostarczony luzem
- torf ogrodniczy – dostarczony w balotach

Nasiona traw :
Nasiona  traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy , wg której
została wyprodukowana , zdolność kiełkowania.
Nawozy mineralne :
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu , z podanym składem chemicznym ( zawartość azotu, fosforu,
potasu – NP.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  i
przechowywania.

3.SPRZĘT
3.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania robót w/w powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu
do :

  uprawy gleby – glebogryzarka
  zakładania trawników – wał kolczatka oraz wał gładki
  pielęgnacji trawników – kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie płaskim
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  pozyskiwania ziemi urodzajnej – spycharka gąsiennicowa
  załadunku ziemi - koparka

4.TRANSPORT
4.1Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w – Wymagania ogólne
4.2 transport  materiałów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu  powinien być dostosowany do rodzaju  materiału , jego
objętości  i załadunku oraz  odległości transportu .
Transport ( środki transportowe, sposób transportu ) może być dowolny pod warunkiem że nie uszkodzi ani też
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
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 .
Wybór środków transportowych oraz metod transportu  powinien być dostosowany do rodzaju  materiału , jego
objętości  i załadunku oraz  odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności  wbudowania materiału.
Środki transportu  nie powinny powodować odkształcenia się trwałego 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 .

5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w” Wymagania ogólne” ST
5.2 .Zasady wykonania i pielęgnacji poszczególnych rodzajów zieleni

Trawniki :
        Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu  i zanieczyszczeń
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do

obrzeży  ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemie urodzajną (ok.10 cm )i kompost (około 2-3 cm )
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana zkompostem, nawozami

mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemie należy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką lub

zagrabić
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne
- okres siania – najlepszy okres wiosenny , najpóźniej do połowy września
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewne są w ilości 2 kg na 100 m2
- na skarpach nasiona traw wysiewne sa w ilości 4 kg /100m 2
-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone , gdy trawa osiągnie wysokość około 5 do 10 cm,

następne gdy trawa odrośnie do wysokości 10 do 12 cm
- trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona
- nawożenie w trakcie pielęgnacji – nawóz wysiewany gdy trawa jest zupełnie sucha, a po wysiewie

obficie podlać

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.
6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót
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6.2.1 Trawniki
      kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy :
- prawidłowej gęstości trawy ( trawniki bez tzw. Łysin )
- braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.2.2.Odbiór robót zanikających
Odbiór robót znikających ( ulegających zakryciu) dotyczy :
- oczyszczenia terenu
- ilości zanieczyszczeń
- plantowanie terenu
- rozścielenie ziemi urodzajnej
- rozrzucenie kompostu
- przygotowania gleby
- podlewania

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
 7.2 Jednostka obmiarowa
      Trawniki - obmiar w   m2 na podstawie obmiaru w terenie

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1Ogólne zasady odbioru
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie  wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.
Odbioru zieleni dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych
uzupełniających badań i oględzin wykonanych robót Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy lub niezależnej
jednostce przeprowadzenie uzupełniających badań, gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub
rzetelności badań Wykonawcy : koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru  ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci
wymianę wadliwie wykonanych prac, według zasad określonych w niniejszej Specyfikacji. Inspektor nadzoru
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na istotę robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za
obniżoną jakość .Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektor
nadzoru.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo
9.2 Trawniki

Płatność za m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną
jakości robót.
Cena wykonania robót obejmuje :

- roboty przygotowawcze : oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu
- zakładanie trawników
- pielęgnację trawników : podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie
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UWAGA !
Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane inaczej jak tylko do realizacji Kontraktu pod nazwą:
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KOŁOWEJ 3 W KRAKOWIE
W  RAMACH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU


