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WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem robót, które zostaną
wykonane w ramach:
Rozbudowy istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie.
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1.
1.2 Zakres robót objętych ST.
Niniejsza specyfikacja obejmuje:
− Wymagania ogólne
− Roboty ziemne
− Roboty betonowe – fundamentowanie
− Roboty budowlane – ściany konstrukcyjne nadziemne
− Roboty budowlane – ocieplenie ścian
− Roboty budowlane – konstrukcja dachu
− Roboty budowlane – podłoże pod posadzki
− Roboty wykończeniowe - tynki
− Roboty wykończeniowe – glazura, terakota
− Roboty wykończeniowe – malowanie
− Stolarkę drzwiową i okienną
− Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45262210-6
Fundamentowanie
45262500
Roboty murarskie i murowe
454200007
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz stolarki ciesielskiej
45431200-9
Kładzenie glazury
45442100-8
Roboty malarskie
45320000-6
Roboty izolacyjne
45443000-4
Roboty elewacyjne
45324000-4
Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45432112-2
Kładzenie nawierzchni
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.4. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę
przekazanych mu materiałów.
1.5. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy) uwzględniającym podział na dokumentację projektową
zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.
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1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach
umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone
w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 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.
1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy aż
do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody pracowników
i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez
Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne
będą utrzymywane prze Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własnej
społeczności i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami oraz możliwością powstania
pożaru.
1.9. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.10. 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.
1.11. Ochrona własności publicznej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w budynku istniejącym. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
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budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w obrębie istniejącego budynku i powiadomić
Zamawiającego i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściciela
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.12. 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 niespełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.13. 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
Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadawalającym stanie prze cały czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia.
1.14. 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.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
1.15. Określenia podstawowe.
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, służące do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją inwestycji oraz oceną jakości Materiałów
i Robót,
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć jego
Oferty,
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne związane z dostarczeniem materiałów do robót.
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości i były dostępne do
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych
przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez
zgody Zamawiającego.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU.
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 Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być później
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki
transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem
szkodliwych czynników atmosferycznych.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak pod względem formalnym, jak i
rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego 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 i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI.
6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że
poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i
ich częstotliwości są określone w ST, 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, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
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poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie
badanych materiałów do robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w
pobieraniu próbek .Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie jego wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.4. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań-kopie będą przekazywane
Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, 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.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, 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
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
− deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i
które spełniają wymogi ST.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę do Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań, będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco przez kierownika budowy 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 kierownika
budowy bądź osoby upoważnionej, która dokonała zapisu, z podanie 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
Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
− daty zarządzania i wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
− wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy, będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez
kierownika budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Księga obmiaru
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Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementu
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.
UWAGA: Księga obmiaru nie będzie stanowić podstawy do rozliczenia robót w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczałt (umowna cena ryczałtowa za wykonanie robót). Zapisy w księdze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty będą obowiązywały jedynie dla robót
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robót.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
− protokóły przekazania terenu budowy,
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
− protokoły odbioru robót,
− protokoły z narad i ustaleń,
− korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i
przedstawione do wglądu na jego życzenie.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisywane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawcę
i Zamawiającego.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej, szerokości – po prostopadłej do osi. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego
3
inaczej, objętości będą wyliczane w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie
trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
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wymaganiom SST oraz będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. Obmiary Robót
zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. Obmiary Robót ulęgających
zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom:
− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
− Odbiorowi częściowemu – technicznemu,
− Odbiorowi ostatecznemu,
− Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier (Inspektor Nadzoru).
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiór będzie
przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Odbiór częściowy:
Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot,
− protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
− dziennik budowy,
− protokóły badań i sprawdzeń,
− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto – ogółem oraz netto/bez podatku
VAT.
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot
umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty
rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym
przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbiór końcowy robót:
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach Kontraktu/Umowy.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Przetargową i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest Protokół Odbioru Końcowego
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować w szczególności:
− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji Kontraktu;
− Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Robót i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacją
Projektową i sztuką budowlaną;
− Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu i ew. uzupełniające
lub zamienne);
− Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu
budowy;
− Recepty i ustalenia technologiczne;
− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały);
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST;
− Protokoły odbioru i przekazania Robót towarzyszących właścicielom urządzeń (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.);
− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu
− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
− Protokoły odbioru częściowego - technicznego spisanego z udziałem przyszłego Użytkownika;
− Zestawienia ilości wykonanych robót wg elementów Zamówienia;
− Świadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczególnych budynków;
− Protokoły z badań instalacji elektroenergetycznych;
− Protokoły odbioru ciągów dymowych i wentylacyjnych;
− Działając jako pełnomocnik inwestora należy dostarczyć - Protokoły kontrolne Państwowej Straży
Pożarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;
W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór
Końcowy Robót”.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBÓT
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GĄSAWIE

11

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

ST 1.0

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT
10.1 ROBOTY ZIEMNE
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i
ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.
Zakres robot obejmuje:
Roboty ziemne przy posadowieniu rozbudowy budynku oraz wykonaniu zasypki, a także przy elementach
zagospodarowania terenu
− wykopy w gruncie kat. III z ziemią na odkład,
− złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio akceptowanym przez
Inspektora Nadzoru,
− zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem,
− rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów i obsianie terenu.
Z uwagi na to, iż planowana budowa lokalizowana jest na terenie częściowo utwardzonym przed
rozpoczęciem realizacji wystąpią roboty związane z rozbiórką utwardzenia.
Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi może być wykorzystany sprzęt podany niżej lub
inny zaakceptowany przez Zamawiającego:
− koparki,
− spycharki,
− równiarki,
− walce,
− ubijaki,
− niwelator.
Ziemię można przemieszczać lub przewozić dowolnym środkiem transportu. Środki transportu podlegają
akceptacji przez Zamawiającego.
Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, posadowienie
elementów zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez
Zamawiającego. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie i ręcznie w sposób określony w ST lub przez
Zamawiającego.
Warunki szczególne wykonania Robót
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość
winna być dobrana do szerokości fundamentów.
1. Roboty przygotowawcze
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być
wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Projektowane osie ścian, kanałów oraz kabli należy oznaczyć
w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy
oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić
na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m.
Na narożnikach i każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu
stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie
zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
Wykonawca przekaże Zamawiającemu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi
wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzędnych ław.
2. Roboty ziemne
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana
jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład. Przy wykonywaniu
wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż
głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W
miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów pomostami z
barierkami dla przejścia pieszych. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cmdla gruntów zwięzłych, +5 cm- dla gruntów wymagających wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokości
wykopu wynosi +5 cm.
3. Przygotowanie podłoża
Fundamenty układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu, w wypadku ław
fundamentowych na chudym betonie. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać
odbioru technicznego wykopu. Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
− materiał nie może być zmrożony oraz nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego
materiału.
4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ław, ścian fundamentowych oraz
układanego przewodu i obiektów na przewodzie.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót.
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i
zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji,
− badanie i pomiary szerokości, grubości oraz zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
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badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych jego warstw.

10.2 ROBOTY BETONOWE - FUNDAMENTOWANIE
Ławy fundamentowe zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalą 34GS i St3SX. Ławy
wylewane na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm.
Pręty w narożach należy łączyć, wprowadzając do ław prostopadłych na długość zakotwienia.
Beton wytwarzany będzie w Wytwórni Betonów i dowożony na plac budowy.
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji fundamentów żelbetowych należy prowadzić sprzętem
przeznaczonym do tych robót.
Do robót betonowych i żelbetowych przewiduje sie sprzęt:
a) dowóz zbrojenia – samochodami dłużycowymi z wciągarką o udźwigu min. 2,0 t,
b) układanie mieszanki betonowej:
− pojemnikami do betonu,
− pompami do betonu,
− pneumatyczne za pomocą sprężarek.
c) zagęszczanie betonu:
- wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy,
- wibratory przyczepne,
- urządzenia odpowietrzające masę betonową.
d) do obróbki i pielęgnacji betonu:
- zraszacze wodne,
Środki do transportu betonu:
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż:
• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
Przy określaniu czasu transportu należy uwzględnić konsystencję betonu.
Na prawidłowe wykonanie robót fundamentowych składają się następujące czynniki:
• deskowania,
• odpowiednia mieszanka betonowa z dostawą na miejsce wbudowania,
• właściwe ułożenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielęgnacją betonu.
Ogólne zasady wykonania robót
Ustawianie deskowań należy prowadzić po wykonaniu takich czynności jak:
• wytyczenie głównych osi budynku,
• sprawdzenie rzędnych dna wykopu,
• sprawdzenie, po ułożeniu betonu podkładowego, wszystkich rzędnych posadowienia
fundamentów,
• wytyczenie obrysu zewnętrznego fundamentów budynku.
Deskowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność kształtu. Połączenia poszczególnych
elementów deskowań winny uwzględniać sposób podawania masy betonowej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań do fundamentów:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GĄSAWIE
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wychylenie od pionu lub od projektowanych płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się na
długości 1 m: ±5 mm
• wychylenie od pionu lub od projektowanych płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się na całą
wysokość konstrukcji: ±20 mm
• odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: ±10 mm
• odchylenia w długości lub rozpiętości: ±10 mm
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:
− położenie zbrojenia,
− zgodność rzędnych z projektem,
− czystość deskowania,
− obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na która spada.
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową
należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
• wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej,
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,
• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora, odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m,
• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do
60 sekund,
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu, rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak, aby nie powstawały martwe pola,
• mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
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Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości w konstrukcjach co najmniej 20 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 20 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
Pielęgnacja betonu
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu:
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca sie przykrycie dużych powierzchni betonowych lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +15°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
zraszanie min. 3 razy na dobę).
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Kontrola jakości wykonania fundamentów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających. Warunkiem uznania za prawidłowe
wykonanie robót jest zgodność z dokumentacją projektową z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek w
ramach tolerancji wymiarów i obsługi geodezyjnej.
Sprawdzeniu podlega :
• usytuowanie fundamentów w planie,
• wymiary fundamentów,
• rzędne wysokościowe,
• wytyczenie osi konstrukcji,
• zgodność jakości materiałów z wymaganą charakterystyką wytrzymałościową.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż ±10 mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno być większe niż ±15 mm.
Odbierany beton powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli
chociaż jedno z badań da wynik ujemny wykonany beton powinien być uznany za niezgodny z
wymaganiami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
10.3 ROBOTY BUDOWLANE - ŚCIANY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA
Materiały:
− pustaki z gazobetonu
− zaprawy murarskie dla materiałów gazobetonowych
− nadproża z prefabrykowanych belek strunobetonowych SBN
Wymagania dla materiałów
Bloczki nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste bez rys i pęknięć. Pustaki dostarczone
na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom.
Nadproża powinny być proste, bez widocznych pęknięć, ubytków i innych uszkodzeń mechanicznych.
Elementy prefabrykowane dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty producentów
odpowiadające normom.
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Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe składające się z warstwy nośnej z gazobetonu gr. 24 cm oraz warstwy
ocieplenia gr. 18cm. Dla ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz w miejscach wskazanych w
projekcie na rzucie przyziemia jako ocieplenie stosować wełnę mineralną, dla pozostałej części stosować
styropian.
Ogólne zasady wykonania robót
Ścianę z betonu komórkowego należy murować na zaprawie cementowo - wapiennej marki 30. W czasie
murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomicą i wężem wodnym dokładność robót. Bloczki
powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii
prostych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewiązanie poszczególnych bloczków. Ich wiązanie w
murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy górnej z
przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie nie mniej niż 5 cm. Mury z bloczków z betonu
komórkowego należy wykonywać z zachowaniem spoiny o grubości nie przekraczającej 15 mm – w
przypadku spoin poziomych, i 10 mm – w przypadku spoin pionowych.
Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jeżeli temperatura otoczenia
jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący - w ciągu 30 minut. Zaprawa
pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej
segregacji lub utraty składników. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę podczas
murowania temperatury wyższej od 30°C. Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych
elementach. Nie wolno układać zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa
zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy.
Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami z prefabrykowanych belek SBN. Nadproża SBN należy
układać na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubości zaprawy minimum
20mm. Niedopuszczalne jest opieranie nadproży bezpośrednio na murze wykonanym z pustaków
ceramicznych lub betonu komórkowego. Minimalna głębokość oparcia zależy od długości nadproża i
wynosi odpowiednio: dla nadproży do 1,2m -10cm, powyżej 1,2m - 15cm. Przestrzeń wolną między
elementami nadproży należy wypełnić chudym betonem z tłucznia ceglanego lub żużla.
Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykończeniowych:
•

nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany,

•

odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości
ściany,

•

odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie
powinny przekraczać 6 mm na długości 1 m.

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac murarskich.
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Podstawę do odbioru technicznego ścian stanowią następujące badania:
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
− sprawdzenia materiałów,
− sprawdzenie zapraw,
− sprawdzenie sposobu ułożenia bloczków,
− sprawdzenie wyglądu powierzchni,
− sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,
− sprawdzenie kąta miedzy założonymi płaszczyznami.
10.4 ROBOTY BUDOWLANE – OCIEPLENIE ŚCIAN
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Materiały:
− płyty styropianowe - styropian samogasnący i sezonowany - grubość płyt 18cm
− mineralna zaprawa klejąca (do klejenia płyt styropianowych)
− wełna mineralna, płyty z wełny mineralnej twardej do mocowania mechanicznego, grubość płyt
18cm wg kart technicznych producenta
− łączniki mechaniczne systemowe
− siatka zbrojąca
− zaprawa klejowa
− dodatkowe akcesoria systemowe
Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.
Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach nie
dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem
promieniowania słonecznego.
Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie dłużej
niż przez okres wskazany na etykiecie.
Potrzebny sprzęt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.
Ogólne zasady wykonania robót
Ocieplenie z wełny mineralnej
Prace przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić ich powierzchnię i dokonać oceny
stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie,
niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5÷15 mm) należy dzień
wcześniej wyrównać zaprawą murarską.
Podłoże chłonne zagruntować. Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian można przystąpić do przyklejania
płyt z wełny mineralnej. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu
budynku.
Sposób instalacji ocieplenia
Przed realizacją mocowania mechanicznego ocieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach
siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych).
Przygotowanie i nakładanie zaprawy klejącej.
Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody i
dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy użyciu mieszarki lub
wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym
Sposób przyklejenia płyt z wełny mineralnej
Zamocować listwę cokołową. Powierzchnię płyty przeszpachlować cienką warstwą zaprawy, a następnie
nałożyć właściwą warstwę metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej, ułożonej wzdłuż
krawędzi płyty, powinna wynosić co najmniej 3cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć
równomiernie 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co
najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i
docisnąć aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiadującymi płytami. Płyty należy przyklejać w układzie
poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Szczeliny między
płytami uzupełnić klinami wyciętymi z materiału izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin
klejem
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Ocieplenie z płyt styropianowych
Prace przygotowawcze.
Należy sprawdzić płaskość ścian i zniwelować wszystkie nierówności. Podłoże powinno być również
wolne od wszelkich środków utrudniających przyklejenie płyt do podłoża (silikony, oleje, itp.). Przed
przystąpieniem do prac należy przygotować podłoże poprzez zmycie w/w środków przy pomocy twardych
szczotek i wody z szarym mydłem. Otoczenie budynku oraz stolarkę zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakończeniu nie może być niższa niż +5°C i
nie wyższa niż +25°C. Należy chronić wykonane powierzchnie przed zalewaniem wodą. Okapy i
uszczelnienia należy instalować natychmiast po zakończeniu instalowania ocieplenia.
Sposób instalacji ocieplenia
Przygotowanie i nakładanie zaprawy klejącej.
Na uprzednio przygotowane podłoże nakłada się zaprawę klejąca metodą punktowo-pasmową.
Przygotowanie zaprawy można wykonać zarówno ręcznie, jak i maszynowo. Mieszanie wykonać zgodnie
z instrukcja wybranego systemu ocieplenia. Przy większych nierównościach podłoża zaprawę nakłada się
jako pas klejący około 3-4 cm wzdłuż krawędzi płyty. Dodatkowo nakłada się na powierzchnię wewnętrzną
sześć punktów klejących (placków) o średnicy około 10,0cm.
UWAGI:
− nie należy dodawać zbyt dużej ilości wody, gdyż pogorszy to parametry systemu;
− lepiszcze należy ponownie wymieszać po 5 minutach od pierwszego mieszania;
− należy wymieszać tylko taką ilość lepiszcza, która zaraz zostanie zużyta.
Mocowanie płyt styropianowych.
Instalowanie płyt zaczyna się od mocnego podparcia na wypoziomowanym profilu cokołowym. Zakładanie
płyt na powierzchni i narożnikach przeprowadza się w wiązaniu od dołu do góry. Zastosować płyty ze
styropianu o wymiarach 100x50 cm. Płytę z nałożoną zaprawą klejącą należy przycisnąć do ściany i lekko
przesuwając doprowadzić do zerwania powstałej powłoki zewnętrznej. Płyty dociska się drewnianą deską,
sprawdzając na bieżąco prowadnicą płaskość powierzchni, obejmując 2-4 rzędów płyt styropianowych.
Ponieważ brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony, stale kontrolować prawidłowość klejenia. Po
przyklejeniu płyt mocuje się po 4 kołki rozporowe na płytę. Odległość zewnętrznego kołka od krawędzi
płyty wynosi minimum 5 cm.
UWAGI:
− płyty styropianowe należy układać poziomo;
− krawędzie płyt powinny być wolne od lepiszcza, równe na narożnikach i przylegać do siebie;
− płyty w narożach należy łączyć schodkowo;
− główki kołków rozporowych nie mogą wystawać poza lico płyty styropianowej;
− jeżeli pomiędzy płytami wystąpi szczelina należy ją wypełnić tylko przy pomocy odpowiednio
dociętych i dopasowanych pasków styropianu (szczelinę można powiększyć), nie wolno wypełniać
szczeliny lepiszczem;
− przy otworach okiennych i drzwiowych płyty nalepy kłaść tak daleko poza krawędź, aby uzyskać
możliwie styczne dopasowanie paska płyty termoizolacyjnej do ościeżnicy;
− otwory okienne, drzwiowe, itp. powinny być wzmocnione siatką przed przystąpieniem do
zakładania płyt styropianowych;
− po zainstalowaniu płyt należy odczekać minimum 24 godziny zanim zacznie się następne prace;
− całą powierzchnię ściany ocieplonej oraz wszelkie nierówności płyt nalepy zeszlifować lekkimi,
kolistymi ruchami przy pomocy papieru ściernego o gradacji 36 (ręcznie lub mechanicznie), pył
usunąć przy pomocy szczotki lub sprężonego powietrza;
− w celu uzyskania wyraźnych narożników szlifuje się płytę płasko wzdłuż prowadnicy.
Zbrojenie zaprawą cienkowarstwową
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Po wyrównaniu i zeszlifowaniu nierówności oraz usunięciu pyłu z płyt styropianowych, przystępuje się do
nakładania drugiej warstwy lepiszcza za pomocą pacy zębatej 10x12 mm, tworząc łożysko grzebieniowe.
Tkaninę zbrojeniową z włókna szklanego przykłada się pasami i za pomocą rakli wciska się w warstwę
zaprawy łączącej. Tkanina powinna być zatopiona w jednej trzeciej wierzchniej warstwy powłoki
zbrojeniowej. Wtapianie siatki wykonuje się przy pomocy packi ruchami w kształcie litery „T”. Grubość
spoiwa do zatapiania siatki 1,0-1,2 mm wyznaczona jest profilem packi zębatej, siatki pancernej około 2,0
mm. Wszędzie do wysokości 2,0 m wymagane jest stosowanie siatki pancernej. Zbrojenie przy
narożnikach otworów okiennych i drzwiowych przeprowadza się naklejając najpierw kawałek tkaniny z
włókna szklanego o wielkości 30x30 cm. Następnie zbroi się całą powierzchnię w obrębie otworu,
przeciągając ją poza krawędzie otworu. Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych uzyskuje się
przez zastosowanie taśmy rozprężno-uszczelniającej. Zbrojenie narożników i krawędzi wykonać przy
użyciu specjalnego kątownika ze stali szlachetnej z wtopioną siatką z włókna szklanego.
UWAGI:
− przy zatapianiu siatki należy zwrócić uwagę, aby się nie pofałdowała;
− siatka powinna być zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie powinna być widoczna;
− poszczególne pasy siatki bazowej łączy się na zakładkę szerokości minimum 65 mm;
− przez naroża siatka powinna przechodzić w sposób ciągły minimum 20 cm od krawędzi;
− po zainstalowaniu siatki należy dokładnie sprawdzić ścianę upewniając się, czy siatka jest
całkowicie zatopiona, gładka i wolna od nieregularności (w przypadku widocznej faktury siatki,
powierzchnię należy pokryć cienką warstwą lepiszcza);
− do dalszych prac przystępuje się po upływie 48-72 godzin.
Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania:
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
− sprawdzenia materiałów,
− sprawdzenie przygotowania podłoża,
− sprawdzenie grubości zastosowanych płyt wełny mineralnej,
− sprawdzenie grubości zastosowanych płyt styropianowych
2
− sprawdzenie ilości łączników na 1 m ,
− sprawdzenie wyglądu powierzchni,
10.5 ROBOTY BUDOWLANE - KONSTRUKCJA DACHU
Materiały:
− drewno klasy C24
− łączniki mechaniczne w postaci śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp.
− kleje
− preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną
− preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem
Zaprojektowano dach dwuspadowy z naczółkiem o kącie pochylenia głównej połaci budynku 30º.
Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Wykonanie elementów konstrukcji drewnianych - zasady ogólne.
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym
(dokumentacją techniczną).
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Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości
podanych w dokumentacji technicznej.
Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn
30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków
10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia
w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
· dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
· dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –
2mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości
zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości.
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych – w zależności od zakresu ich zastosowania nie powinna
być wyższa niż przewidziana normą PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny być
zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed wilgocią, korozją
chemiczną, biologiczną i ogniem powinny być podane w dokumentacji technicznej (projekcie
budowlanym).
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną powinien być zgodny z
instrukcją producenta.
Warunki techniczne wykonania robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje i
rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu
jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność
wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych według wzornika nie
powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 cm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie kratownic, belek lub krokwi:
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do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu kratownic i krokwi
– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.
Deskowanie
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ
powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na
krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.
Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ
powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony, od strony widocznej
impregnowana impregnatem koloryzującym .
Kontrola jakości robót:
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszych
warunków. Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót.
Przy odbiorze materiałów drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy,
wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie.
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na
podstawie oględzin i częściowych zapisów w dzienniku budowy.
Badanie elementów przed montażem obejmuje:
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,
- sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą
taśmy lub miarki stalowej oraz sprawdzenie wilgotności drewna.
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,
- prawidłowość wykonywania połączeń,
- zabezpieczenia drewna,
- wymiary elementów,
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i pionie,
- prawidłowość wykonania połączeń klejonych,
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być
wbudowane. Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka.
10.6 ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY POKRYWCZE
Materiały:
− Membrana - folia paroprzepuszczalna wstępnego krycia
• Materiał- polipropylen
• Wodoszczelność – W1
• Wytrzymałość na rozciąganie - nie mniej niż 200 N/50 mm
• Paroprzepuszczalność po 24 h nie mniej niż 1500g/m²
−

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe
• Materiał: blacha cynkowo – tytanowa grub 0,65 – 0,80 mm
• Rynny półokrągłe, łączone przez lutowanie lub klejenie
• Rury spustowe okrągłe łączone za pomocą kielichów,
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• Kolanka, sztucery – lejowe,

−

• Haki , uchwyty – stalowe ocynkowane
• Wymagania i badania wg PN-EN 612
Dachówka ceramiczna
• Rodzaj: dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę
• Wymagania i badania wg PN-EN 1304 . Kolor określa projekt techniczny

− Łączniki
Do mocowania dachówek ceramicznych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań
producenta materiałów pokryciowych.
Wykonywanie robót
Podkłady pod pokrycia z dachówek,
Wymagania ogólne:
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną
o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż
10 mm w kierunku równoległym,
b) uchwyty do zawieszenia rynien powinny być zamocowane do krokwi lub łat.
c) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 40x60 mm, kontrłaty 20x40 mm
d) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,
e) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
f) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00.
Krycie dachówką ceramiczną
a) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie,
b) dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna
być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości
rzędu,
c) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat,
Obróbki blacharskie z blachy cynkowo – tytanowej grubości 0,65-0,8 mm
•
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
•
roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –
15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Rynny z blachy cynkowo – tytanowej grubości 0,65-0,8 mm
•
rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy
i składany w elementy wieloczłonowe,
•
powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być
lutowane na całej długości, lub klejone
•
rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach
nie większych niż 60 cm,
•
spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
•
połączenie rynny z rurami spustowymi za pomocą sztucerów lejowych,
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Rury spustowe – z blachy jw.
•
rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
•
powinny być łączone w złączach pionowych na kielichy; kolanka lejowe,
•
rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m,
•
uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
•
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej
na głębokość kielicha.
Kontrola jakości robót:
Odbiór pokrycia z dachówki
− Sprawdzenie przymocowania dachówek, gąsiorów do ołacenia,
− sprawdzenie szerokości zakładów
− sprawdzenie równości rzędów dachówek
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
−
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
−
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
−
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
−
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
−
rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
10.7 ROBOTY BUDOWLANE - PODŁOŻA POD POSADZKI
Materiały:
− zagęszczona podsypka piaskowa
− beton zgodnie z projektem
− stal St0S Ø 4,5 poprzecznie i podłużnie co 20 cm
− styropian
− folia budowlana
Wykonanie podłoża
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed
przystąpieniem do wykonania podłoża, aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-żwirowej.
Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.
Roboty przygotowawcze
Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji.
W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoża gruntowego jest niższy niż podano w projekcie należy
dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, według zaleceń konstruktora.
Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury użytkowania
podłogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15÷18 ºC, przy czym nie powinna być ona niższa niż 5
ºC, a w żadnym przypadku – zarówno w czasie wykonywania, jak i pielęgnacji podkładu – niższa niż 0 ºC.
Roboty zasadnicze
Podsypka piaskowa
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Na przygotowanym podłożu gruntowym układać podsypkę piaskową. W przypadku, gdy grubość podsypki
jest większa niż 20 cm, należy układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas
zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez
pojawienia się wody na jej powierzchni.
Podłoża betonowe
Podłoża należy wykonać z betonu (klasa zgodnie z projektem) z uwzględnieniem dylatacji.
Podkłady betonowe należy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykryć je
folią.
Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać
wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach.
Podłoże powinno być równe i mieć jednolitą barwę. Niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczyć 5 mm. Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne
odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości
lub szerokości podłoża.
Badanie podłoża powinno obejmować sprawdzenie:
− materiałów,
− wyglądu zewnętrznego i wykończenia,
− równości i spoziomowania powierzchni,
− grubości podłoża,
− szczelin dylatacyjnych.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia podłoża należy przeprowadzać wzrokowo,
sprawdzając, czy podłoże odpowiada wymaganiom.
10.8 ROBOTY BUDOWLANE - SUFIT PODWIESZANY
Rodzaje materiałów
− Płyty w systemie
− Profile główne T-24 l = 3600 mm
− Profil poprzeczny T-24 l = 1200 mm
− Profil przyścienny kątowy
− Wieszak z elementem rozprężnym
− Pręt wieszakowy z oczkiem i z hakiem
− Kołki rozporowe, dyble
− Drut stalowy w razie potrzeby Ø 1 mm
Do wykonania sufitu podwieszonego można przystąpić po ukończeniu prac instalacyjnych.
Maksymalny rozstaw profili konstrukcji T-24: poprzeczne–60cm, podłużne–60cm, profile główne
l=3600=120, maksymalny rozstaw wieszaków. Całkowite obciążenie konstrukcji do 25 kg/m2. W miejscu
dylatacji w budynku wykonać dylatacje konstrukcyjna w suficie podwieszonym przy pomocy listwy
systemowej.
Po montażu sufit należy pomalować po uprzednim przygotowaniu podłoża: usunąć wszelkie
zanieczyszczenia, ewentualne uszkodzenia uzupełnić szpachla i przeszlifować. Jako grunt pod
malowanie nie należy stosować farby wodoodpornej. Do malowania zastosować wszelkie farby np.
dyspersyjne. Nie należy stosować farb wykonanych na bazie mineralnej (wapno, szkło wodne).
Dyspersyjne farby krzemianowe mogą być stosowane pod warunkiem stwierdzenia ich przydatności oraz
dokładnych wskazówek do ich stosowania na podłożach gipsowych.
10.9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - TYNKI
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Rodzaje materiałów
− tynki gipsowe
− tynki zwykłe cementowo-wapienne
Wymagania dla materiałów
Zaprawy i szpachle użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom polskich norm:
− gipsowe wg PN-75/B-14505
− cementowo – wapienne – PN-65/B-14503
− piasek odmiany II wg BN-69/6721-04
Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
ościeżnice drzwiowe. Podłoże winno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą
przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i
wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru ubytkowego. Należy wykonać tynki trójwarstwowe przy
zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a w
tynkach wielowarstwowych równie poszczególne warstwy tynku powinny ściśle przylegać do siebie na
całej powierzchni. Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być równe ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilżone wodą.
Odchylenie od powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m, od kierunku
poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m.
Tynki gipsowe
Podłoże - powierzchnia powinna być porysowana ostrym narzędziem w skośną kratkę. Bezpośrednio
przed tynkowaniem podłoże winno być oczyszczone z kurzu miękką szczotką na sucho, a następnie lekko
zwilżone wodą.
Wady i uszkodzenie powierzchni tynków.
Nierówności – miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikające z techniki wykonania
2
tynku dopuszczalne są do głębokości 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m powierzchni
otynkowanej.
Wypryski i spęcznienia – powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie
niezlasowanych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne.
Pęknięcia i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli
przenikających z podłoża, pleśni itp. są niedopuszczalne.
Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne.
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny
przekraczać 7 mm (dla tynków kategorii III). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z
powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach itp. powinny być
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do
4 mm, przechodzącej przez cała grubość tynku. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być
wykończone z zaokrągleniem.
Tynki zewnętrzne
Nakładanie warstwy wykończeniowej – masy tynkarskiej.
Przed nałożeniem warstwy tynku podłoże impregnuje się podkładem gruntującym o szorstkiej
powierzchni. Następnie, najwcześniej po 24 godzinach, gotową fabrycznie masę tynkarska miesza się do
uzyskania odpowiedniej konsystencji, po czym gotowy produkt nakłada się na uprzednio przygotowane i
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suche już podłoże. Masę tynkarską nakłada się i fakturuje ręcznie, kontrolując jednorodność faktury
zewnętrznej. Po wyschnięciu tynku, maluje się elewacje farbą do zastosowania na mineralne podłoża.
Kolorystyka wg projektu i oznaczeń na rysunkach elewacji.
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome lub też
tworzyły powierzchnie krzywe – zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej.
Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowate.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego
promienia nie powinny przekraczać: 7 mm – dla tynków kategorii II i III, 5 mm- dla tynków IV. Tynki przy
szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i
podokiennikach itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przed odcięcie tj.
pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzącej przez cała grubość tynku. Naroża oraz wszelkie
obrzeża tynków powinny być wykończone z zaokrągleniem.
Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania:
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
− sprawdzenia materiałów,
− sprawdzenie przyczepności do podłoża,
− sprawdzenie grubości,
− sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
− sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach
dylatacyjnych,
− sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynków od płaszczyzny lub
założonego szablonu,
− sprawdzenie kąta miedzy założonymi płaszczyznami.
− sprawdzenie faktury i kolorystyki.
10.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - GLAZURA, TERAKOTA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem posadzek z terakoty.
Materiały- wymagania:
− płytki gresowe antypoślizgowe kolor należy uzgodnić z Inwestorem,
− kleje do posadzek,
− silikon,
− masa uszczelniająca – przepona wodoszczelna.
Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
− barwa: wg wzorca producenta,
− nasiąkliwość po wypaleniu: nie mniej niż 2,5%,
− wytrzymałość na zginanie: nie mniejsza niż 25,0 MPa,
− ścieralność: nie więcej niż 1,5 mm,
− mrozoodporność: liczba cykli nie mniej niż 20,
− kwasoodporność: nie mniej niż 98%,
− ługoodporność: nie mniej niż 90%.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
− długość i szerokość: ±1,5 mm,
− grubość: ± 0,5 mm,
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− krzywizna: 1,0 mm.
Gresy – wymagania dodatkowe:
− twardość wg skali Mahsa: 8,
− ścieralność: V klasa ścieralności,
− na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
− stopnice schodów,
− listwy przypodłogowe,
− kątowniki,
− narożniki.
Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
− zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej,
− zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych, robót tynkarskich
oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
Zagruntowanie podłoża.
Przed wykonaniem izolacji podłoża należy je oczyścić i dokładnie odkurzyć, a następnie zagruntować za
pomocą pędzla lub miękkiej szczotki, nie dopuszczając do tworzenia się kałuż. Po czterech godzinach
przystępuje się do przygotowania przepony uszczelniającej. Przeponę można na zagruntowane podłoże
nakładać pędzlem. Aby uzyskać powłokę wodoszczelną konieczne jest naniesienie dwóch warstw o
łącznej grubości ok. 0,8 mm. Druga warstwę można nanosić nie wcześniej niż po upływie pół godziny. W
narożach (na styku ze ścianami) przeponę należy wzmocnić taśmą uszczelniającą wklejoną w świeżą
pierwszą warstwę preparatu uszczelniającego, całość pokryć drugą warstwa materiału. Przeponę
uszczelniająca należy wyprowadzić do wysokości 20-30 cm powyżej punktów czerpalnych wody.
Układanie płytek.
Po upływie półtorej godziny na przeponie można już mocować płytki ceramiczne, stosując zaprawę
klejącą, przeznaczoną do podłoży odkształcalnych. Sypką zaprawę trzeba wymieszać z wodą przy użyciu
wiertarki z mieszadłem. Po podłożu rozprowadza się ją pacą zębata. Jej zęby powinny być tym większe,
im większe są płytki. Po dociśnięciu świeża zaprawa musi pokrywać co najmniej 2/3 powierzchni
montażowej płytki. Jeśli tak nie jest, należy zastosować pace o większych zębach. Przy rozprowadzaniu
kleju wierzchołki zębów musza dotykać podłoża, a paca musi być trzymana pod jednakowym kątem.
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Terakotę należy układać zachowując szerokość spoin max. 3 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru
ułatwi stosowanie krzyżyków dystansowych. Po upływie dwóch dni można przystąpić do spoinowania.
Naroża oraz miejsca przy przyborach należy uszczelnić silikonem w kolorze fug. Fugę należy wciskać w
przestrzenie miedzy płytki. Nadmiar trzeba zebrać wilgotna, często płukana gąbka, a wyschnięty nalot
usunąć sucha szmatka. Silikon wprowadza się w naroża pistoletem i w ciągu 5 minut wygładza
powierzchnie spoiny narzędziem zwilżonym wodnym roztworem mydła.
Kontrola jakościowa robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek posiada atest
wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników
bieżących badań wyrobu na ścieranie w przypadku terakoty.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki z płytek terakotowych i okładziny z glazury polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST:
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Spoiny miedzy płytkami powinny mieć szerokość max. 3 mm (w każdym pomieszczeniu jednakowa).
Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem
lub zaprawą należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być
równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu spadku. Nierówności powierzchni
mierzone jako prześwity miedzy dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na
całej długości łaty. Spadki płaszczyzn posadzek w kierunku kratki ściekowej – 1 %.
10.11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH
Materiały:
Panele podłogowe:
− klasa ścieralności - AC5
− łączenie desek - CLICK
− materiał bazowy nośny - HDF
Listwy cokołowe
Pianka polietylenowa izolacyjna 3mm
Sprzęt:
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:
− młotek
− przyrząd montażowy
− miara drewniana lub zwijana
− drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna
− kliny drewniane
− klocek do dobijania desek
Wykonanie robót:
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia nie
przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli
prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych
niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku.
Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej z
niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 0,2mm. trzeba ją
ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą.
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem do
ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie
wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią deskę
przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. Każdy
kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła.
Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy
poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby
zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina
dylatacyjna o szerokości 10-15mm.
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami
dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy
pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych.
Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi.
Kontrola jakości robót:
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez
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ocenę wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z
dokładnością 1mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową.

10.12 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - MALOWANIE
Materiały:
- farba dyspersyjna akrylowa do wnętrz nawierzchniowa,
- farby podkładowe.
Należy zastosować farby ekologicznie bez rozpuszczalników.
Malowanie ścian i sufitów
Podłoże musi być czyste, suche, trwale odtłuszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej
wykonać gruntowanie podłoża farbą rozcieńczoną ok. 20%. Zastosować farbę o stopniu połysku – mat.
Nie malować w temperaturze poniżej +5°C.
Badanie powłok przy odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu wykonania, nie wcześniej niż po 7
dniach.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na:
− stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,
− stwierdzeniu jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta,
− stwierdzeniu braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy,
− stwierdzeniu braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych
okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu w świetle rozproszonym barwy
wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu
wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni
możliwie zbliżonej do faktury podłoża.
Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku
przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym.
Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metoda uproszczoną – przez zarysowanie
powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu próby
nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
10.13 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Rodzaje materiałów:
− okna i drzwi wg wykazu stolarki - odporność pożarowa poszczególnych elementów zgodnie z
opisem technicznym
− okna PCV – otwieralno – uchylne
− infiltracja powietrza – napowietrzacie higrosterowane (nawiewniki)
− szyby o izolacyjności U[W/(m2K)] = 1,1
− szkło termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat
− okucia obwiedniowe
− zamki wpuszczane
− zewnętrzne parapety 5% spadku
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− drzwi wewnętrzne drewniane HDF
− izolacyjność akustyczna dla drzwi wejściowych Rw >32 dB
− zestawy okuć dla drzwi wejściowych do lokali T
− klasa odporności antywłamaniowej dla drzwi wejściowych do lokali A
− izolacyjność akustyczna dla drzwi wejściowych Rw >32 dB
− pianka montażowa
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na:
− stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentów i naroży,
− jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta,
− braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i zarysowań.
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale
plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie więcej
niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów
wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed
korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy
sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
Przeszkloną ścianę działową z profili aluminiowych montować zgodnie z zaleceniami producenta.
10.14 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ NA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa zastosowana będzie do wyłożenia pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz
schodów zewnętrznych.
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
2mm.
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
grubość kostki: 60 mm
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
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Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%. Odporność kostek betonowych na działanie
mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-0625. Odporność na działanie mrozu po 50
cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek niezamrażanych nie
jest większe niż 20%.
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie
więcej niż 4 mm.
Ogólne zasady wykonania robót
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być
zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Zamawiającego.
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni,
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 do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni 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.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancja ±0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać ±1 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od
szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki
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nie powinny przekraczać ±1,0 cm. Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
brukowej powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
2
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie
tam, gdzie poleci Zamawiający.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża,
− ewentualnie wykonanie podbudowy,
− wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne”.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I POLSKIE NORMY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.
PN-73/S-02202 Przepusty. Podział, nazwy i określenia.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie
drogowym
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – piasek.
PN-B-11213:1997 Materiały; kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.
PN-86/B-02015 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie temperatura
PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych.
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
otwartego. Wymagania.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.
PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. całość normy
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej.
PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 61024-1:2001Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PRZEPISY :
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)
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.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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