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WYMAGANIA OGÓLNE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszejspecyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w
Tempoczowie Rędzinach, gmina Skalbmierz.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót remontowych
przewidzianych w przedmiarze. Obejmują prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na
miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac remontowych przewiduje się wykonanie następujących
robót :
1) Roboty remontowe wewnętrzne
a) Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 3 cm zbrojonej siatką stalową (Sala
Duża)
b) Posadzki jednobarwne wraz z cokolikiem z płytek
kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawie
klejowej (Sala Duża). Kolor płytek gres ustalić bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót z Inwestorem.
c) Wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z tworzyw
sztucznych. W oknach należy zamontować fabrycznie
nawietrzniki higrosterowalne EHA 755 (wydajność do 35m3/h).
Wszystkie okna dwudzielne. Jedno skrzydło rozwiernouchylne, drugie rozwierne. Wymiary okien sprawdzić
bezpośrednio na budowie.
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d) Wymiana podokienników zewnętrznych i wewnętrznych.
Podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej
powlekanej. Podokienniki wewnętrzne z PCV.
e) Wymiana drzwi do pomieszczenia WC na drzwi wewnętrzne
płytowe, pełne, fabrycznie wykończone.
f) Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach (Sala
Duża)
g) Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorach
jasnych. Na ścianach do wysokości 1.4 należy wykonać
lamperię olejną.
h) Remont instalacji elektrycznej polegający na wymianie punktów
oświetleniowych, gniazdek, przełączników oraz części
okablowania.
2) Dach i poddasze
a) Wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachę stalową
powlekaną trapezową wraz z wymianą orynnowania i obróbek
blacharskich.
b) Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej.
c) Całkowita wymiana łat drewnianych na nowe o wymiarach
38x50 mm. Pod łatami należy zamontować folię dachową na
kontrłatach.
d) Przemurowania cegłą klinkierową kominów w części wystającej
ponad dach.
e) Wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z tworzyw
sztucznych.
f) Podsiębitka z blachy panelowej wraz z wykonaniem drewnianej
konstrukcji nośnej.
g) Wymiana instalacji odgromowej budynku.
h) Wykonanie izolacji cieplnej stropu nad parterem z płyt z wełny
mineralnej gr. 15.
3) Elewacja budynku
a) Wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian
styropianem grubości 5 cm i wykonaniem tynków
cienkowarstwowych akrylowych. Do ocieplenia ścian należy
zastosować styropian odmiany EPS-70. Wyprawę elewacyjną
stanowi cienkowarstwowy tynk akrylowy, ziarno gr. 2 mm. Kolor
tynku do uzgodnienia z Inwestorem. Na cokole budynku do
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wysokości 50 cm należy wykonać wyprawę z tynku
mozaikowego.
b) Celem zabezpieczenia budynku przed podsiąkaniem wód
opadowych wokół budynku należy wykonać opaskę betonową
gr. 15 cm.
4) Zagospodarowanie terenu
a) Wykonanie utwardzenia tłuczniem kamiennym miejsc
postojowych dla 4 samochodów osobowych wraz z
utwardzeniem drogi dojazdowej
b) Nasadzenia krzewów ozdobnych
Dokładny zakres prac został zawarty w przedmiarach robót stanowiących
integralną część dokumentacji przetargowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z
obowiązującymi Polskimi Normami. Użyte w ST wymienione poniżej
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów Robót , przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem i Wykonawcą
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona
do kontroli nad Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,
upoważniona do kierowania Robotami ido występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.
Materiały – wszystkie materiały budowlane niezbędne do wykonania
Robót, zgodne z Specyfikacjami Technicznymi i zaakceptowane przez
Inspektora.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Budowy, w formie pisemnej, dotyczące sposobu
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cześć Dokumentacji, która
wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem Robót.
Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości
Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technicznoużytkowych. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych
z
wykonywaniem robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w
Bełzowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót,
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte
przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektowokosztorysową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów
wymaga akceptacji inspektora nadzoru nadzorującego realizację umowy.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi
być zgodna z zasadami podanymi w niniejszej ST.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
a) Świadectwa jakości
przedstawione przez producenta
wyszczególnione w dalszej części opracowania.
b) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów,
wyszczególnione w dalszej części opracowania.
1.7. Przepisy bezpieczeństwa
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnieniem i
utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały
uwzględnione w Cenie Ofertowej.
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczów Rędziny

Strona 6

1.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne powinny
być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz z
dala od osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy. W szczególności zabrania się palenia tytoniu z
wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.
1.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i
innymi przepisami władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami
statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób powiązane z
robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie
informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów.
1.10.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych w
sposób gwarantujący bezpieczeństwo na budynku inwestora podczas
wykonywania robót budowlanych, szczególnie zobowiązany jest do jego
ochrony przed włamaniem, wybuchem pożaru, zalaniem obiektu wodą,
utrzymywaniem w stanie sprawności instalacji w okresie prowadzenia
robót budowlanych. Teren budowy należy oznakować
odpowiednim
znakami ostrzegawczymi, komunikacje pieszą i samochodową należy
ukierunkować z jednej strony.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczów Rędziny

Strona 7

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.
2.2. Jakość materiałów
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe,
wysokiej jakości i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od
zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni zademonstrować
stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych
zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją
przedstawioną w specyfikacji.
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich
zgodność
z
odpowiednimi
specyfikacjami
narodowych
lub
międzynarodowych organizacji normujących.
2.3. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację
na temat wszelkich materiałów i produktów.
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty,
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim
informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.
2.4. Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu,
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
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2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych,
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umową.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych
robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem
wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących
pojazdy,
w
szczególności
w
odniesieniu
do
gabarytów
i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków
obciążają Wykonawcę.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z
umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót,
za
ich zgodność
z
dokumentacją
kosztorysową,
specyfikacjami technicznymi, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją
projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie
trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych
w
umowie,
dokumentacji
kosztorysowej,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przeszłości,
wyniki
przy badaniach materiałów, doświadczenia z
badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba zatrzymania robót.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca
odpowiedzialny jest za pełna 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 Inspektor Nadzoru może
zażądać od
Wykonawcy
przeprowadzenia
badań
w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które
posiadają:
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a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeże linie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi
specyfikacji technicznych.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez
specyfikację techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać atest.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru.
Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia - ważne
legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją techniczną to
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór częściowy,
• odbiór końcowy,
• odbiór ostateczny.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej
ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie
realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
budowlaną i specyfikacjami technicznymi.
7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
końcowym robót.
7.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
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 umowie.
Odbioru końcowego 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 z dokumentacją techniczną i
specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub
robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją
kosztorysową i
specyfikacjami
technicznymi,
z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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7.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany
jest przygotować następujące dokumenty:
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz dokumentację
potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora Nadzoru,
• technologiczne wskazania i ustalenia,
• atesty wbudowanych materiałów,
• raport techniczny,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
7.6. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w
okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego.
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
ROBOTY MALARSKIE
I. Powłoki malarskie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Tempoczów Rędziny.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich na obiekcie.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność robót z dokumentacją kosztorysową, specyfikacją techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
2.2. Stosowane materiały
• Farby emulsyjne
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• Farby olejne
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta
zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać
charakterystykę materiału, zastosowane składniki, okres, w którym
wyprodukowano daną partie materiału.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne" .
Roboty malarskie prowadzone będą przy użyciu sprzętu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środki transportu do przewozu materiałów
- sprzęt do wykonywania prac malarskich
- drobny sprzęt pomocniczy
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano
technicznej „Wymagania Ogólne"

w

specyfikacji

4.2. Wymagania szczegółowe
Farby należy transportować i przechowywać w opakowaniach zamkniętych
w temperaturze od 5°C do 25°C, składować w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne"
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić dopiero po
wyschnięciu tynków i gładzi gipsowych. Wilgotność powierzchni tynkowych
i gipsowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż :
• dla farb emulsyjnych 4%
• dla farb wapiennych 6%
• dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych 3%
Malowani tynków o wyższej wilgotności niż podana powyżej może
powodować powstawiani plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.
Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie
większą niż 12%.
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Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące
wymagania techniczne :
• powierzchni tynków powinna pod względem dokładności
odpowiadać wymaganiom normowym,
• wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być
naprawione przez przystąpieniem do malowania przez
wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z
powierzchnią tynku
• przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być
oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze,
tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza, oraz
zbrojenie podtynkowe itp.) oraz osypujących się ziaren piasku.
Powierzchnie konstrukcji stalowych powinny być oczyszczone ze starej
zgorzeliny, rdzy (do czystej lśniącej powierzchni), pozostałości zaprawy,
kurzu i plam tłuszczu.
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż
+50C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek
temperatury poniżej 0 0C). Zaleca się, aby temperatura w chwili
wykonywania robót malarskich wynosiła :
• przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od
+120C do 180C
• przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejnożywicznymi od +100C
• przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +200C ( w pomieszczeniu
przy zamkniętych oknach), jak również przy malowaniu wyrobami
chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
Roboty malarskie na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w
okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych,
podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w
czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych w dniach deszczowych.
5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynku nie zaleca się
gruntować (o ile producent farby nie podaje inaczej). Na chłonnych
podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
się wykonanie powłoki malarskiej. Podłoże do malowania powinno być
odpowiednio przygotowane (wg wymagań podanych powyżej).
Gotowa powłoka malarska powinna być niezmywalna przy stosowaniu
środków myjących i dezynfekujących oraz odporna na tarcie i na
szorowanie, a także na reemulgację.
Powierzchnia powłoki nie powinna mieć uszkodzeń. Powinna być bez
smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności
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spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych
łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą
rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Wykonana powłoka nie powinna
wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla
zdrowia.
Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne.
5.3. Malowanie farbami olejnymi
Powłoki farb olejnych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem,
bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu.
Powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład.
Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach
jednowarstwowych.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być
jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych
dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienie oraz różnice w
odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki
powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub
farby rdzochronnej, a następne z farby nawierzchniowej. Wszystkie
powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na :
wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i
wsiąkliwość.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik
Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu
ich wykonania w następujących terminach :
• powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych– nie wcześniej niż po 7
dniach
• powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych,
syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14
dniach
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powierza
nie niższej niż +50C i przy wilgotności względnej powietrza 65% oraz
podczas pogody bezdeszczowej.
Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje następujące badania :
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich
polegający na : stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,
jednolitego natężenia barw, braku prześwitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy,
braku plam, smug, zacieków, widocznych śladów pędzla itp.
• sprawdzeniu zgodności barwy powłoki ze wzorcem
• Sprawdzenie połysku
W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich
usunięcie w sposób następujący :
• prześwity spodnich warstw : należy ponownie wykonać wierzchnią
powłokę malarską,
• ślady pędzla na powierzchni powłoki : j.w.
• plamy na powierzchni powłoki : j.w.
• odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub
sfałdowanie powłoki : należy oczyścić powierzchnię z nałożonej
farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod
malowanie i dokładnie nanieść nową warstwę powłoki.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania Ogólne".
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
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2. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogólne wytyczne
3. PN-EN ISO 12944-7:2001AFarby i lakiery - Ochrona przed korozją
konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
4. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery - Terminy i definicje
dotyczące wyrobów lakierowych - Część 3: Przygotowanie
powierzchni i metody nakładania
5. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
6. PN-C-81901:1997 Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane strenowane
7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
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ROBOTY TYNKARSKIE
I. Zaprawy tynkarskie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Tempoczowie Rędzinach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót tynkarskich.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
2.2. Stosowane materiały
• Zaprawa tynkarska
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3. Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem zaprawy cementowo-wapiennej można
wykonać
przy
użyciu
dowolnego
sprzętu
mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Masę tynkarską należy transportować środkami nie powodującymi :
• naruszenia jednorodności masy
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego
(bezpośrednio po wymieszaniu)
5. Wymagania
5.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.
Do zapraw cementowo-budowlanych należy stosować cement portlandzki
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż
+5C. Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna niegaszonego,
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. Dopuszcza się
stosowanie
do
zapraw
cementowo-wapiennych
dodatków
uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm.
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia
oraz wodę z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada
wymaganiom obowiązujących norm.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby można było ją zużyć nie
później niż w ciągu 5 godz.
Zaprawę gipsową należy przygotowywać w czystym naczyniu, wsypując
gips do wody małymi porcjami. Wskaźnik wodno-gipsowy powinien
wynosić 0,6—0,7.
Do zapraw gipsowych możną stosować następujące opóźniacze czasu
wiązania:
• mleko wapienne zamiast wody zarobowej,
• wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilości wagowej 5—
20% gipsu,
• klej skórny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do
wody zarobowej w ilości wagowej 0,5—2% gipsu.
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5.2. Materiały
1. Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w
normach państwowych.
2. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy
przedmiotowej, a w szczególności:
• nie zawierać domieszek organicznych,
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25—0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5—1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0—2,0 mm,
• przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość
pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być
większa niż 1% masy cementu.
3. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich- średnioziarnisty.
4. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić
całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
5. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie
państwowej na wodę do celów budowlanych.
6. Kontrola jakości robót
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod
względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić
Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej
normie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest l m3 zaprawy cementowo-wapiennej.
8. Odbiór robót
Podstawą dokonania odbioru Jest:
- stwierdzenie przez Inwestora zgodności odbieranych robót z
Dokumentacją Projektową i zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania Ogólne".

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczów Rędziny

Strona 22

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki
2. PN-86/B-30020 Wapno
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
4. PN-En 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku
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II. Tynki zwykłe i gładzie gipsowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Tempoczowie Rędzinach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót tynkarskich.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
Zaprawy do wykonywania gładzi gipsowych powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips
szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym.
2.2. Stosowane materiały
• Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna
• Gładzie gipsowe
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne" .
Roboty tynkarskie związane z wykonaniem murów budynku prowadzone
będą
przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
• środki transportu do przewozu materiałów,
• betoniarki do przygotowania zapraw,
• wyciąg budowlany,
• drobny sprzęt pomocniczy
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania Ogólne"
Masę tynkarską należy transportować środkami nie powodującymi :
• naruszenia jednorodności masy
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego
(bezpośrednio po wymieszaniu)
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne"
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, o ile są wstawiane w
nie-otynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków.
2. Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie
osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego,
3. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z
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,,Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w
okresie obniżonych temperatur". ITB, Warszawa 1988.
4. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie
godziny dziennie. Należy je osłaniać matami, daszkami lub w inny
odpowiedni sposób.
5. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej.
3. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na
głębokość 10—15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na
spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub
zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność
tynku do podłoża.
4. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów ceglanych należy usunąć
zaprawę wystającą ze spoin. Dolne półki belek stalowych powinny
być osiatkowane.
5. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć, wodą.
6. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie.
7. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub
pneumatycznymi, a następnie oczyścić je z pyłu i kurzu.
8. Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany w p. 2 nawet w
przypadku stosowania desek niestruganych.
9. Elementy prefabrykowane powinny być czyste, niepylące i
pozbawione śladów smarów. Powierzchnie należy oczyścić
piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. Niedopuszczalna jest
łuszcząca się zendra na powierzchni prefabrykatów.
10. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie
nawilżany wodą.
5.3. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych
1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być
stosowane na przeciętnym wykończonych elewacjach, na innych
zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki
cementowe należy. stosować w przypadku wymaganej szczelności i
znacznej odporności na czynniki agresywne.
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2. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu.
Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na
gładko (kat. III).
3. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.
4. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów
kruszywowych lub z betonów komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej l : l o konsystencji odpowiadającej 10—12 cm
zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić
3-4 mm. Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę
należy wyciskać na drugą stronę siatki.
5. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy
obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania
należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym
kierunku.
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy:
• wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku
wapna : piasku
tj. l: 4, 1:3 lub l : 2, albo wapna
hydratyzowanego -1:3,
• gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu.
powinien wynosić do 10%, przy tynkowaniu stropów — do 30%
w stosunku do objętości wapna,
• cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na
zawilgocenie l: 2 : 10, do tynków zewnętrznych l: 1,5 :5, do
tynków narażonych na zawilgocenie l: 0,3 :4,
• cementowe; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l : 4,
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3,
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7—10 cm, a
przy podłożu z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4—7 cm zanurzenia
stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew,,
ściągając go pacą, a następnie zacierając packą, drewnianą. Grubość
narzutu powinna wynosić 8—15 mm.
5.4. Wykonanie gładzi gipsowych
Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega
na oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok malarskich,
odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i
wzmacniającym powierzchniowo podłoże. Nakładanie gładzi należy
wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź,
zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu.
Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2
mm. Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym
wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne
na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną
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siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej
gładzi szlifując siateczką nr 180.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez
Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych
Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności
obejmują:
• badanie dostaw materiałów
• kontrole prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii)
• kontrole poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień
• ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z
wymogami prawa.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
8.1. Odbiór podłoża
1. Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed
przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyżej
2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą;
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8.2.Odbiór tynków
1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz
kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających
się płaszczyzn tynków zwykłych wewnętrznych podano w poniższej
tabeli. :
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych
Kategoria
tynku

Odchylenie powierzchni tynku
od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
pionowego

poziomego

Odchylenie przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

0
I

nie podlegają sprawdzeniu

II

nie większe niż 4 mm na
długości łaty kontrolnej 2m

nie większe niż 3 mm na Im

nie większe niż 4 mm na l m i
ogółem nie więcej niż 10 mm na
całej powierzchni między
przegrodami pionowymi ściany,
belki itp.)

nie większe niż 4 mm na l m

III

nie większe niż 3 mm i w
liczbie nie większej niż 3 na
całej długości łaty kontrolnej 2
m

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

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

nie większe niż 3 mm na na Im

IV

nie większe niż 2 mm i w
nie większe niż 1,5 mm, na
liczbie nie większej niż 2 na
całej długości łaty kontrolnej 2 l m i ogółem nie więcej niż 3
m
mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokości oraz nie więcej
niż 4 mm w pomieszczeniach
powyżej 3,5 m wysokości

nie większe niż 2 mm na l m

nie większe niż 2 mm na Im

IV f
IV w

i ogółem me więcej niż 3 mm na
całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany,
belki itp.)

3. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od
projektowanego promienia nie powinny być większe niż:
• dla tynków kategorii II i III — 7 mm,
• dila tynków kategorii IV i IVf — 5 mm.
4. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni
i krawędzi
zewnętrznych tynków kategorii II—IV nie powinny być większe niż:
• na całej wysokości kondygnacji — 10 mm,
• na całej wysokości budynku — 30 mm.
5. Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna, być bardzo gładka,
matowa, bez widocznych ziarenek piasku.
6. Powierzchnia tynku wypalanego powinna być bardzo gładka, z
połyskiem, o ciemnym zabarwieniu.
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7. Widoczne miejscowe nierówności tynków:
• doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,
• pospolitych — dopuszczalne o szerokości i głębokości l mm i
długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku.
8. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej
powierzchni barwę
o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. wymagania te nie dotyczą
tynków surowych rapowanych, wyrównanych kielnią, ściągach pacą i
pędzlowanych.
9. Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w
zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są:
• dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych
— niedopuszczalne,
• dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —
dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku.
10. Pęknięcia na powierzchni tynków:
• dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych
— niedopuszczalne,
• dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —
dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe.
11. Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące
wady:
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.
• Trwałe ślady zacieków na powierzchni,
• odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
12. Minimalna przyczepność tynku do podłoża cegły pustaków lub
bloków betonowych
pomna wynosić:
• dla tynków wapiennych — 0,01 MPa,
• dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i
cementowo-glinianych — 0,025 MPa,
• dla tynków gipsowych
— 0,04 Mpa,
• dla tynków cementowych — 0,05 MPa.
8.3. Odbiór gładzi gipsowych
1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz
kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i
odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej
łaty.
3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
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•

pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem
nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu,
• poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem
nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni między przegrodami
pionowymi (ścianami, belkami itp.).
4. Niedopuszczalne są następujące wady:
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na
powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do
podłoża.
5. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem,
który powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z
zamówieniem.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania Ogólne".
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
badania przy odbiorze
2. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych
4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki
tynkarskie
6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12:
Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na
obrzutkę i do tynkowania
7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje,
wymagania i metody badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz
pomieszczeń
8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje,
wymagania i metody badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne
9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część
1: Zaprawa tynkarska.
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10.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie.
Postanowienia ogólne
11.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola
wymiarowa robót budowlanych
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PODŁOGI I POSADZKI
I.

Posadzki z płytek gres

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Tempoczowie Rędzinach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w z płytek gres.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.
2.1.1. Płytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1(gat.
I) i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych
2.1.2. Kleje (do gresu)– wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych
2.1.3. Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych.
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2. Sprzęt
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu
odpowiedniego dla danego rodzaju robót, np.:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni
podłoża,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia i urządzenia do cięcia płytek,
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do
rozprowadzania klejów,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- wkładki dystansowe,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do zapraw
klejowych,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny.
4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
zapewniającymi
ochronę
przed
niekorzystnymi
warunkami
atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta materiałów.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podłoży.
Podkłady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny być
wykonane zgodnie z dokumentacją. W projekcie powinno się podawać
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, sposób jego ułożenia oraz
układ szczelin i inne szczegóły. Podstawowe wymagania o ile projekt nie
stanowi inaczej, są następujące:
• podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na
ściskanie min. 12 Mpa, a na zginanie min. 3 Mpa,
• podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu klasy co
najmniej B-20,
• grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza
niż 25 mm,
• grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być
mniejsza niż 35 mm,
• grubość podkładu „pływającego” na izolacji przeciwdźwiękowej lub
cieplnej z materiału ściśliwego (np. wełny mineralnej) nie powinna
być mniejsza niż 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobów
sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niż 35 mm,
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• w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np.
szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoły, spadki itp.,
• szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji
całego obiektu, przy fundamentach urządzeń, wzdłuż osi słupów
konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie
różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna
wynosić od 4 do 12 mm,
• szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem
wskazanym w projekcie,
• szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach
nie przekraczających:
- 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym,
- 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w
pomieszczeniach zamkniętych,
- 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z
niewielkimi wahaniami temperatury,
- 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach,
• temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych
oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu podkładu powinna być
wyższa niż 5 oC,
• zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować
zgodnie z zapisem zawartym w projekcie,
• zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać
niezwłocznie po jej przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o
wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu,
• w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny
przeciwskurczowe na głębokości od 1/3 do ½ grubości podkładu,
• powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków,
pęknięć, i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i
odpylona,
• w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany,
• podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę
poziomą lub zgodną z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia
podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm;
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub
pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości i
szerokości pomieszczenia.
• Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w
dzienniku budowy.
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5.2. Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121).
• posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego
prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika
budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy,
• wykonanie posadzek powinno być zgodne z projektem określającym
rodzaj płytek, klej stosowany do układania płytek, grubość warstwy
kleju stosowanego pod płytki, szerokość spoin, dylatacji itp.,
• w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek
układanych na klejach na bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka
dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być
niższa niż 5 oC,
• w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w
posadzce powinna być wykonana szczelina dylatacyjna;
• posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub
klejem należy usuwać niezwłocznie
w trakcie wykonywania
posadzki,
• powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze
spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki
od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3
mm na całej długości łaty,
• spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość
pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki
przypadku płytek gatunku pierwszego,
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w
przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego,
• płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej
swej powierzchni,
• po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze
spoin między płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości
spoiny należy stosować wkładki dystansowe,
• zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości
boku:
- do 100 mm
- około 2 mm,
- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,
- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,
- powyżej 600 mm
- około 5 –20 mm,
• w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być
wykończona cokołami o wysokości 100 mm; cokoły powinny być
trwale związane z posadzką,
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• w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w
miejscu styku dwóch odmiennych posadzek – posadzki te powinny
być odgraniczone materiałem podanym w projekcie,
• po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić
spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny
dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą
dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki
powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.
• Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w
dzienniku budowy.
6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości materiałów.
• przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju
materiału i gatunku z projektem technicznym i zamówieniem,
• wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez
producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem
świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim
dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską
Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,
• materiały
dostarczone
na
budowę
bez
dokumentów
potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być
dopuszczone do stosowania,
• nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,
• nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
• wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być
wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie
projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru.
8. Odbiór robót
Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów
częściowych, podczas których powinna być skontrolowana
jakość
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wykonanych prac i ich zgodność z wymogami projektu technicznego. W
trakcie prac dotyczących posadzek są wymagane następujące odbiory
częściowe:
• odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję podłogi,
• jakości zastosowanych materiałów,
• odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest
zaprojektowana),
• odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest
zaprojektowana),
• odbiór podłogowego podkładu betonowego, z zaprawy cementowej
lub z innych materiałów pod posadzkę,
• odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp. (o ile
są zaprojektowane)
• odbiór posadzki z płytek.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych
robót i powinny one obejmować sprawdzenie:
• kompletności przedłożonej dokumentacji,
• zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych
(projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót),
• certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów
budowlanych,
• prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw,
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz
ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za
pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w dwóch
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit
między łatą i powierzchnią
posadzki należy zmierzyć z
dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu
naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie
opukanie posadzki młotkiem drewnianym; charakterystyczny
głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem,
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiaru suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
• sprawdzenie grubości warstwy kleju pod płytką, która nie powinna
przekraczać grubości określonej przez producenta.
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Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami
podanymi w projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole
załączonym do dziennika budowy.
Odbiór gotowej posadzki następuje po stwierdzeniu zgodności jej
wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt
budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja
powykonawcza. Posadzka powinna być odebrana, jeżeli wszystkie
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik
badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna być odebrana.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 posadzki wykonanej zgodnie z
zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania
techniczne.
• PN-ISO 13006:2001 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.
Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
• PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.
• PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o
małej nasiąkliwości wodnej E< 3%. Grupa B I.
• PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B IIa.
• PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb.
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
badania przy odbiorze.
• PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie
środowisk.
• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł
ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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• PN-91/B-01823
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchni.
Zasady doboru.
• PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie
wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
• PN-EN 13318:2002
Podkłady betonowe oraz materiały do ich
wykonania. Terminologia.
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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
I. Stolarka okienna PCV
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Tempoczowie Rędzinach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu montaż stolarki okiennej.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
2.2. Stosowane materiały
• Okna z PCV szklone podwójnie, zespolone k=1.1
• Sposób otwierania - rozwierne i rozwiano-uchylne, (ustalić ze
Inwestorem)
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Konstrukcja ościeżnicy i skrzydła - PCV
System profili - 5 komorowy lub wyższy
Kolor - biały
Okucia – obwiedniowe
Wbudowane fabrycznie nawietrznikami higrosterowalne EHA 755
(wydajność do 35m3/h).

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne". Roboty posadzkowe prowadzone będą przy użyciu
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano
technicznej „Wymagania Ogólne"

w

specyfikacji

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w
specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
5.2. Wymagania szczegółowe
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić wymiary okien oraz otworów
okiennych. Luz między otworem okiennym, a ościeżnicą powinien wynosić:
• na szerokości otworu 2 - 6 cm
• na wysokości otworu 5 - 9 cm
Ościeżnicę należy ustawić w poziomie i pionie z zachowaniem przyjętych
luzów, następnie zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub
kołkami rozporowymi - liczba w zależności od zaleceń producenta.
Szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową.
Obróbki blacharskie nie mogą przykrywać otworów odwadniających okien .
Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie z szczegółową
instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego
producenta.
5.3. Ogólne zasady montażu stolarki
5.3.1. Rozstaw zamocowań:
Miejsca zamocowań muszą być tak ustalone, aby było zagwarantowane
swobodne przenoszenie sił na elementy budynku. Z reguły odstęp
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pomiędzy poszczególnymi punktami zamocowań przy usztywnionych
profilach powinien wynosić najwyżej 700 mm. Odstęp od narożników,
słupka stałego oraz ruchomego nie powinien przy tym przekraczać 100
mm - mierząc od wewnętrznego narożnika, Wskutek czego powstały
odstęp od zewnętrznej krawędzi narożnika do pierwszego punktu
zamocowania wynosi ok. 150 mm.
Dla rozmieszczenia zamocowań obowiązują z reguły szkice
schematyczne. W szczególnych wypadkach konieczne są dodatkowe
zamocowania. Jeśli chodzi o wyrównania przemieszczeń między oknem a
ramą montażową (wskutek zmian temperatury), należy w przypadku
konstrukcji ram wziąć pod uwagę to, aby szczeliny połączeniowe między
elementem budynku a ramą montażową były całkowicie uwolnione od
konieczności przenoszenia nawarstwionych przemieszczeń. W związku
z tym należy przyjmować regułę, że szczelina montażowa (odstęp
ościeżnicy od muru) nie może być mniejsza niż 10 mm.
5.3.2. Kotwy montażowe:
Wybór kotew następuje poprzez uwzględnienie przenoszonych sił,
wytrzymałości łączonych części (ściana ceglana, betonowa itp.) oraz
występujących przemieszczeń w szczelinie połączeniowej. Z reguły używa
się płaskich kotew stalowych mocowanych na kołki rozporowe.
5.3.3. Zamocowanie kotwami:
Kotew ścienna jest wpuszczona w przewidziane na nią miejsce w
zewnętrznej stronie ościeżnicy. Mocuje się ją w odstępach 700 mm, przy
czym zewnętrzne punkty zamocowania powinny leżeć około 100 mm (dla
okien białych) i 200 mm (dla okien kolorowych) od naroży wewnętrznych.
Zamocowanie kotwy montażowej do ościeżnicy odbywa się śrubą
samowiercącą do stalowego zbrojenia okna. Gdy kotwy zostaną
zamontowane, okno zostaje wstawione w otwór w murze. Przedtem w
narożnikach układa się klocki wyrównawcze.
Następnie okno zostaje ustalone dokładnie w pionie i poziomie za pomocą
poziomicy oraz unieruchomione kIamrami drewnianymi. Przy oszklonych
oknach należy sprawdzić poprawne funkcjonowanie skrzydeł. Jeżeli okno
jest ustawione prawidłowo, mocuje się kotwy do muru. Poleca się złącze
śrubowe z 8 mm kołkami rozporowymi. Użyte do zamocowania kIamry
drewniane można ponownie używać.
5.3.4. Zamocowanie śrubami ościeżnicowymi:
Stolarkę można połączyć bezpośrednio z murem za pomocą specjalnych
śrub ościeżnicowych przez otwór nawiercony w ościeżnicy. Ustawienie i
zamocowanie okna odbywa sie tak, jak przy mocowaniu kotwami.
Szczególnie ważne jest, ażeby używać przedłużonych wierteł,
wykluczających uszkodzenie ościeżnicy podczas wiercenia. Otwór w ramie
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okna musi odpowiadać średnicy śruby, a śruby i wiertła muszą być
dokładnie do siebie dopasowane. Długość śrub musi uwzględniać grubość
mocowanej ościeżnicy. Średnicę śrub należy dopasować do średnicy
kołków i ciężaru okna. Mur musi wytrzymać nacisk rozpierania.
Śrubę wkręca się bezpośrednio w mur przy pomocy specjalnej końcówki.
Dla uniknięcia wygięcia ościeżnicy przed ostatecznym dokręceniem śrub
zaleca się wprowadzić przekładkę drewnianą, którą po dokręceniu usuwa
się. Zamocowane złączki musza pewnie przenosić działające siły, które
miałyby negatywny wpływ na funkcjonowanie okien. Przy planowaniu
zamocowań należy brać pod uwagę następujące czynniki:
• obciążenie własne: ciężar stolarki, wielkość i rodzaj szkła, rodzaj
otworu itp.
• obciążenie ruchowe: napór wiatru, wielkość stolarki, wysokość itp.
• obciążenia dodatkowe: dociskanie i szarpnięcia przy otwieraniu i
zamykaniu itp
Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do uszczelnienia
szczeliny montażowej pianką montażowo - uszczelniającą. Przy jej
wyborze należy uwzględnić szczególnie temperaturę przy jakiej będzie
wykonywany montaż. W okresie zimowym należy bezwzględnie
zastosować piankę przystosowaną do stosowania w niskich
temperaturach. Należy również przestrzegać zaleceń producenta pianki.
Po wyschnięciu pianki odciąć jej nadmiar. Wówczas można przystąpić do
obróbki glifów zabezpieczając okna przed zabrudzeniem.
6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez
inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych
przez Wykonawcę materiałów zgodności wykonywanych robót z
wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość, bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z ustaleniami przetargowymi
6.2. Wymagania szczegółowe
W szczególności obejmują:
• badanie dostaw materiałów,
• sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania,
• kontrolę prawidłowości wykonania robót
• kontrolę poprawności i jakości wykonania,
• ocenę estetyki wykonanych robót.
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
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• sprawdzenie materiałów
• sprawdzenie wypoziomowania stolarki.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót
końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne
z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do
ponownego odbioru.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie
materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
• PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań.
• PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z
badań.
• PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe.
• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
• PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania
• PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania odbioru. Wymagania podstawowe.
• PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych
kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
• PN-71JH-97053 Ochrona przed korozją. Matowanie konstrukcji
stalowych. Ogólne wytyczne
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• PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie
z klameczką.
• PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki,
uchwyty i tarcze.
10.2.Ustawy
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz.881).
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U.
Nr 122, poz.1321 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. Nr 62,poz. 627 z późn. zm.).
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II. Stolarka drzwiowa
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Tempoczowie Rędzinach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną
dokumentacją techniczną, zaleceniami i instrukcją wbudowania,
akceptowaną przez Inspektora nadzoru.
Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z
wymaganiami technicznymi Producenta.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
2.2. Stosowane materiały
• Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne płycinowe
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• Okucia
• akcesoria
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne" . Roboty prowadzone będą przy użyciu sprzętu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano
technicznej „Wymagania Ogólne"

w

specyfikacji

4.2. Transport
Stolarka drzwiowa jest dostarczana w jednostkach ładunkowych,
zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.
Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy użyciu
palet.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w
specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna
podano w PN/B-10087/96.
Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna
wynosić 10-16%.
6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
• sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PNM-02139;
• sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach
widocznych po zamontowaniu powinien być zapewniony styk
krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna
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być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych
odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć,
skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach +-1 mm;
sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne
przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy względem siebie
nie powinny przekraczać +- 0,3 mm;
sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu
powinna zapewnić współosiowość zawiasów – dopuszczana
odchyłka nie powinna przekraczać +-1 mm;
sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły
przyłożonej do klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać
swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu
skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu
powinien wynosić 180o;
sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować
sprawność działania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła;
sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151;
sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi
wewnętrznych wejściowych nie powinna być większa niż 1 m3 na 1
m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień ∆p = 10 Pa;

6.2. Przygotowanie do badań.
Drzwi przed badaniem należy przechowywać, co najmniej 8 h, w
pomieszczeniu o temp. ok. 20oC i wilgotności względnej 50±10%.
Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej
powierzchni licowej, na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu,
oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm. Pomiar powinien być
wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
należy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym
świetle sztucznym z odległości 1 m. Do badań należy wybrać 3 szt. drzwi
wybranych losowo.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

6.
Odbiór robót
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych
do wmontowania należy sprawdzić:
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• zgodność wymiarów;
• jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana;
• prawidłowość
wykonania
z
uwzględnieniem
szczegółów
konstrukcyjnych;
• sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych
oraz funkcjonowania okuć;
• zaświadczeń o jakości i świadectw;
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wbudowanej stolarki wg ceny
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie
materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
1m2 drzwi wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która
uwzględnia:
• zakup drzwi,
• transport na budowę,
• składowanie w magazynie na placu budowy,
• transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego,
• rozpakowanie i przegląd drzwi,
• montaż skrzydeł drzwiowych w ościeżnicach,
• uprzątnięcie miejsca pracy.
10. Przepisy związane
• Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.”;
• PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.”
• PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i
drzwiowej z drewna.”
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ELEWACJA BUDYNKU
I. Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą
1.Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Tempoczowie Rędzinach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie elewacji budynku.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
2.Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
2.2. Stosowane materiały
• Płyty styropianowe samogasnące EPS-70-036
• Klej uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych
• Siatka z włókna szklanego
• Preparat gruntujący
• Cienkowarstwowy tynk akrylowy
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• Łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych
• Profile aluminiowe
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne" . Roboty posadzkowe prowadzone będą przy użyciu
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano
technicznej „Wymagania Ogólne"

w

specyfikacji

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych.
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy:
• sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
• zadbać o prawidłową organizację placu budowy,
• zapewnić prawidłowe składowanie wszystkich elementów systemu,
• zabezpieczyć i osłonić odpowiednio powierzchnie nieprzeznaczone
do pokrycia.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać
reżimów technologicznych:
• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura
otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5C i nie wyższa niż
+25C, zapewniając tym samym odpowiednie warunki wiązania,
• w czasie wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy
chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz,
silne nasłonecznienie lub wiatr), a zagrożone płaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyć,
• rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od
powierzchni ścian dla zapewnienia właściwej przestrzeni roboczej.
Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
5.2. Przygotowanie podłoża.
Bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego.
Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i
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płaskości powierzchni oraz czystości. Podłoża z tynku cementowowapiennego oczyścić za pomocą miękkiej szczotki z kurzu i pyłu, skuć
ewentualne wylewki ze spoin, nierówności, ubytki uzupełnić. W celu
sprawdzenia przyczepności zaprawy klejącej i płyt styropianowych do
przygotowanego podłoża należy przygotować 8-10 kostek styropianu o
wymiarach 10*10cm, przykleić na zaprawie klejącej do podłoża w kilku
miejscach. Następnie po upływie 3, 4 dni należy ręcznie oderwać kostki
styropianu. Nośność podłoża jest wystarczająca, gdy rozerwanie następuje
na styropianie. Przy nierównościach podłoża do 10 mm należy zastosować
szpachlówkę systemową, przy nierównościach 10-20 mm, szpachlówkę
nanieść w kilku warstwach.
5.3. Mocowanie listwy cokołowej.
Ochronę dolnej krawędzi ocieplenia budynku stanowią metalowe profile
cokołowe. Przed montażem listwy startowej należy wyznaczyć wysokość
jej montażu. Listwę montuje się jako dolne wykończenie ocieplenia.
Montażowe łączniki mechaniczne należy montować po 3 szt. na 1mb.
Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami
montażowymi. Na narożnikach budynków listwę należy docinać pod kątem
450 lub zastosować specjalną listwę z wykonanymi wstępnie nacięciami.
5.4. Mocowanie płyt styropianowych.
Do klejenia izolacji termicznych używa się gotowych zapraw klejowych,
które należy przygotować zgodnie z instrukcją przez wymieszanie z wodą.
Nakładanie masy klejącej wykonuje się metodą „pasmowo-punktową”.
Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co
najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę rozłożyć 3-6 plackami o
średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna
zapewnić min 40% efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża.
Grubość warstwy kleju musi gwarantować uzyskanie wymaganej
przyczepności. Po nałożeniu masy płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do
ściany i dokładnie docisnąć. Płyty przyklejać ściśle jedna do drugiej. Klej
nie powinien znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. Płyty
styropianowe należy mocować do podłoża poziomo, wzdłuż dłuższej
krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą
tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na
przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Należy zachować
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min 10
cm. W narożach budynku należy zachować przewiązanie płyt. Pion
powierzchni przyklejanych płyt trzeba kontrolować na bieżąco przy pomocy
długiej poziomicy. Po związaniu zaprawy klejącej (2-3 dni) należy
przystąpić do szlifowania powierzchni papierem ściernym.
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5.5. Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników
mechanicznych.
Do mocowania płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych
należy przystąpić po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Możliwe jest
stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym. Łączniki
po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną
osadza się w ścianie, po czym trzpień mocujący należy wkręcić.
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka
łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt izolacyjnych. Zaleca
się kołkowanie: 4 szt/m2 na ścianie, a na rogach budynku w 2 metrowej
strefie krawędziowej 8 szt/m2. Głębokość zakotwienia w podłożu powinna
wynosić, co najmniej 6 cm.
5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej. Zabezpieczenie krawędzi,
wzmocnienie narożników okiennych i drzwiowych, dodatkowe
wzmocnienie ścian parteru, obróbka dylatacji.
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i
zapewniający odprowadzenie wody opadowej i spływającej poza
powierzchnie elewacji. Należy je wykonać najpóźniej przed wykonaniem
warstwy zbrojnej. Wzmocnienie wszystkich naroży otworów wykonać
poprzez ukośne wklejenie siatki z włókna szklanego o wymiarach 35*20
cm powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi. Zabezpieczenie
krawędzi elewacji oraz ościeży wykonać z zastosowaniem kątowników z
blachy aluminiowej z siatką. Szczeliny dylatacyjne należy wykonać z
pomocą systemowych profili dylatacyjnych. Powinny one zostać
przeniesione na ocieploną elewację. W warstwie materiału ocieplającego
wykonuje się pionową lub poziomą szczelinę o szerokość ok. 15 mm.
Krawędzie po obu stronach zeszlifować, profil wsunąć do szczeliny.
Kątownik profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki ułożyć w zaprawie
klejącej. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry,
sąsiadujące muszą na siebie nachodzić (górny na dolny) min 2 cm. Na
ścianach parteru minimum na do wys. 2 m od poziomu terenu należy
wkleić dodatkową warstwę siatki z włókna szklanego lub zastosować tzw.
siatkę pancerną. Warstwę zbrojną wykonuje się nie wcześniej niż 24 godz.
od montażu płyt styropianowych. Po wyschnięciu dodatkowych
wzmocnień, można przystąpić do wklejania zasadniczej warstwy siatki.
Nanosi się równomiernie zaprawę na grubość ok. 2-3 mm. Zaprawę nanosi
się pacą stalową, zębatą pionowym pasem szerokości 1,10 m. Następnie
dociętą wcześniej siatkę przykłada się do świeżej zaprawy i wciska za
pacą. Trzeba przy tym zachować zakład sąsiadujących pasów na
szerokość minimum 10 cm. Na świeżo wklejoną siatkę nakładana jest
warstwa grubości ok. 1 mm tak, aby siatka przestała być widoczna.
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Powierzchnię tej warstwy trzeba możliwie dokładnie wygładzić pacą
metalową oraz uformować wszystkie krawędzie budynku. W dniu
następnym możliwe jest zeszlifowanie ewentualnych śladów po pacy.
5.7. Wykonanie wyprawy elewacji za pomocą tynku akrylowego
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym
wyschnięciu warstwy zbrojnej. Minimum po 3 dniach od jego wykonania
podłoże należy zagruntować. Środek gruntujący nakładamy jednokrotną
równomierną warstwą za pomocą pędzla. Tynk akrylowy dostarczany jest
w postaci gotowej masy, którą należy tylko wymieszać przed użyciem.
Tynk cienkowarstwowy nanosi się na podłoże na grubość ziarna za
pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Jego powierzchnię należy
wygładzić, zbierając nadmiar. Następnie zacieramy pacą plastikową w celu
nadania właściwej faktury tynku. W miejscach łączenia tynków o różnych
kolorach, wzdłuż wyznaczonej linii należy przykleić taśmę, nałożyć tynk,
nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę. Po związaniu tynku trzeba
zabezpieczyć uzyskaną krawędź taśmą i analogicznie wykonać tynk o
innym kolorze.
Części cokołowe i oprawę wejść do budynku wykonać tynkiem
mozaikowym. Nanoszony jest w postaci gotowej na zagruntowane podłoże
metalową pacą. Uzyskana powłoka powinna być równa, pokrywać
całkowicie podłoże bez zagłębień i uwypukleń.
6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których
właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych
wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość
wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
6.4. Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy przeprowadzić
kontrolę przygotowania do prac. Kontrola ta powinna polegać na:
• sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do
pracy na wysokościach) oraz wyposażenia w wymagane środki BHP,
• sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do
prac wykonawczych,
• sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych.
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• Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego
systemu powinna obejmować:
• Kontrolę podłoża,
• Kontrolę między operacyjną,
• Kontrolę końcową.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Przy wykonywaniu robót dociepleniowych konieczny jest systematyczny
nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości
podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej.
8.2 Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń
(atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.
8.3 Odbiór techniczny robót.
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór,
który powinien objąć następujące etapy:
• przygotowanie powierzchni ścian,
• przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie obróbki miejsc
specjalnych,
• wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,
• wykonanie obróbek blacharskich,
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• wykonanie faktury elewacyjnej,
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny
polegający na sprawdzeniu wykonanego ocieplenia z podanymi w
wytycznych wymogami. Przy odbiorze końcowym należy ocenić
następujące elementy ocieplenia:
• równość powierzchni (wg wymagań normowych jak dla III kat tynków
zewnętrznych),
• jednolitość faktury,
• jednolitość koloru,
• prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów,
• prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi elementami elewacji
ścian.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie
materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
• PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i
obliczenia.
• PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
• PN-B 20130 :1999 Płyty styropianowe.
• PN-B 10106 :1997 Tynki i zaprawy budowlane.. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych.
• Świadectwo ITB nr 530/85 Metoda „lekka” ocieplania ścian
zewnętrznych budynków.
• Świadectwo ITB nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian
zewnętrznych budynków.
• Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03 System ocieplania ścian
zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ITB Warszawa
1999.
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NAWIERZCHNIE BRUKOWE
I. Chodnik z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej
1.Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Tempoczowie Rędzinach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
2.2. Stosowane materiały
• Betonowa kostka brukowa wibroprasowana gr 6 cm, kolorowa
2.3. Wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej
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przez uprawniona jednostkę. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez
rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być
równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie
powinny przekraczać 2 mm.
Tolerancje wymiarowe kostek wynoszą:
• na długości ± 3 mm,
• na szerokości ± 3 mm,
• na grubości ± 5 mm.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne" .
Roboty brukowe prowadzone będą przy użyciu sprzętu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor,
można stosować mechaniczne urządzenia układające.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory płytowe z osłona z
tworzywa sztucznego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano
technicznej „Wymagania Ogólne"

w

specyfikacji

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo
na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości
projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne
urządzenie pakuje je w folie i spina taśma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach
transportowych producenta.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w
specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
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5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik
zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej
metody Proctora.
5.3. Podsypka
Na
podsypkę
cementowo-piaskową
należy
stosować
piasek
odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3] zmieszany z cementem w
stosunku 1:4. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek,
możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w
dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inwestora.
Kostkę układa sie 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 chodnika, gdyż w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie
zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
płytowe z osłona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny
materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie.
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może
być zaraz oddany do użytkowania.
6. Kontrola jakości
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy
producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną.
Niezależnie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien żądać od
producenta wyników bieżących badan wyrobu na ściskanie. Zaleca sie,
aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
ułożonych w nawierzchni).
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6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja
projektową. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla
a) głębokości koryta:
• o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
• o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
b) szerokości koryta: ± 5 cm.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z
dokumentacja projektowa.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja
projektowa :
• pomierzenie szerokości spoin,
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.3.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej
raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach
wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łata 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocż
niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej
niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z
poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszż ± 0,3%.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
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7.
Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót
końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne
z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do
ponownego odbioru.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonego chodnika wg ceny
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie
materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• wykonanie koryta,
• wykonanie podsypki,
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem
szczelin,
• przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy
Boehmego
• PN-B-06250 Beton zwykły
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
• BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaźnika piaskowego.
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DACH
I.

Wymiana elementów więźby dachowej

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Tempoczowie Rędzinach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wzmocnienie i wymianę elementów
więźby dachowej
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i
składowania, podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
Należy zastosować drewno na belki i krokwie klasy K 27, na deskowanie
i łacenie klasy K 21. Przekroje drewna powinny być takie same jak
przekroje wymienianych elementów. Drewno użyte do konstrukcji i
elementów powinno odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm
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oraz założeniom dokumentacji projektowej. Konstrukcje lub elementy
powinny być wykonane z tarcicy iglastej – sosnowej lub świerkowej.
Drewno przed wbudowaniem powinno zostać zabezpieczone
ogniochronnie i grzybobójczo preparatami solowymi.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
Roboty związane z wymianą elementów więźby dachowej można
wykonać
przy
użyciu
dowolnego
sprzętu
mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport i składowanie
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania Ogólne"
Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami
przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu
oraz przed opadami deszczu.
Składowanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób
zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. Składowanie powinno
odbywać się w pozycji pionowej; elementy powinny być ułożone na
podkładach na wysokość co najmniej 20 cm od podłoża.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne"
5.2. Wymagania dotyczące drewna
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać
wymaganiom obowiązujących norm i powinna być podana w
dokumentacji projektowej.
Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy iglastej –
sosnowej lub świerkowej. Wilgotność drewna stosowanego na elementy
konstrukcyjne powinna wynosić :
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – nie więcej niż
20%
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- dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23%
- dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15%
Drewno przed wbudowaniem powinno zostać zabezpieczone przed
ogniem , wilgocią, przeciw szkodnikom drewna oraz przed korozją
biologiczną.
5.3. Więźba dachowa
Przekroje drewna oraz rozmieszczenie elementów powinny być zgodne
z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się następujące odchyłki w
rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi :
- ± 2 cm w osiach rozstawu wiązarów
- ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem
powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą
papy.
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas
montażu, długości powinny być większe od długości projektowanych.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować
pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla elementów konstrukcyjnych jest m3 drewna.
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzględnieniem
zmian
zaaprobowanych
przez
Inwestora
i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
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Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty
całkowicie zakończone. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji
powinien polegać na sprawdzeniu :
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami
technicznymi
- prawidłowość kształtu i głównych wymiarów konstrukcji
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu
elementów składowych
- prawidłowości złączy między elementami konstrukcji
- dopuszczalność odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od
kierunku poziomego i pionowego
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni należy
uznać wykonanie robót za właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze
sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość robót albo tylko
ich cześć za wykonane niewłaściwie.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania Ogólne".
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań.
Określanie wytrzymałości na docisk podłoża dla łączników
trzpieniowych.
2. PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań.
Określanie momentu uplastycznienia gwoździ.
3. PN-EN 26891:1997 6891 Konstrukcje drewniane. Złącza na
łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określania wytrzymałości o
odkształcalności.
4. PN-EN 28970:1997 8970 Konstrukcje drewniane. Badania złączy
na łączniki mechaniczne. Wymagania dotyczące gęstości drewna.
5. PN-64/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje
drewniane.
6. PN-81/B-03 150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów
drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Postanowienia ogólne.
7. PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna
i materiałów
drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiały.
8. PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna
i materiałów
drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Konstrukcje.
9. PN-8l/B-03150.03
Konstrukcje
z
drewna
i
materiałów
drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.
10.
PN-83/B-03 154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane
konstrukcje wsporcze, Obliczenia statyczne i projektowanie.
11.
PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań.
Deskowania elementów stropowych i dachowych.
12.
PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań.
Nośność złączy klejonych.
13.
PN-B-03I57:1997 Konstrukcje drewniane- Metody badań.
Nośność łączników na wyciąganie.
14.
PN-B-03158:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań.
Nośność łączników na przeciąganie.
15.
PN-B-03159:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań.
Nośność złączy na gwoździe.
16.
PN-B-03160:! 997 Konstrukcje drewniane. Metody badań.
Nośność złączy na wkręty.
17.
PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane- Metody badań.
Nośność złączy na sworznie i śruby.
18.
PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań.
Nośność złączy na pierścienie zębate.
19.
PN-B-03 163-1:1998 Konstrukcje drewniane- Rusztowania.
Terminologia.
20.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.
Wymagania.
21.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.
Badania przy odbiorze.
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II. Obróbki blacharskie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Tempoczowie Rędzinach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
Obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i
składowania, podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
2.2. Stosowane materiały
• Blacha stalowa powlekana gr 0,50mm wg PN-61/B-10245 [9], PN73/H-92122.[16], PN-EN-10142:1997)
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
Roboty związane z wykonaniem obróbek blacharskich można wykonać
przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
4. Transport i składowanie
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania Ogólne"
Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków
widłowych z odpowiednim rozstawem wideł i zabezpieczonych przed
uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia itp.).
Podczas ręcznego rozładunku i załadunku należy unikać przesuwania
arkuszy po sobie oraz po podłożu. Arkusze należy unosić. Szczególnie
długie winny być zorientowane pionowo i podtrzymywane co ok. 3 m.
Zaleca się składowanie paczek jednowarstwowo. Odległość paczek od
podłoża powinna wynosić minimum 20 cm. Blachy oraz wyroby należy
przechowywać pod dachem, w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych. W czasie przechowywania chronić przed nagłymi
zmianami temperatur i wilgotności powietrza, które mogą spowodować
kondensację pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza) zwłaszcza
na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, co może być
przyczyną powstawania białych plam korozyjnych na blachach
ocynkowanych i uszkodzeń powłok blach powlekanych. Nie dopuszczać
do zawilgocenia przez np. przełożenie poszczególnych arkuszy
odpowiednimi przekładkami. Swobodny przepływ powietrza pomiędzy
poszczególnymi arkuszami zapobiega uszkodzeniom powłok w wyniku
działania wilgoci.
Blachy nie wolno przechowywać w pobliżu nawozów, kwasów, ługów itp.
oraz w innym agresywnym środowisku.
W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach oraz
wyrobów na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robót
montażowych), zapewnić pochylenie pakietów wzdłuż arkusza celem
odprowadzenia wody. Osłonić pakiet przed opadami atmosferycznymi
zapewniając swobodną cyrkulację powietrza. Kontrolować stan
zawilgocenia.
W przypadku zamoknięcia kręgów należy je bezwarunkowo rozpakować
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i wysuszyć przed magazynowaniem, natomiast w przypadku
zamoknięcia arkuszy należy je bezwzględnie oddzielić od siebie
przekładkami.
W przypadku odbiorów
samochodowych przewoźnik
winien
zabezpieczyć materiał przed zamoknięciem i uszkodzeniem.
Poddanie blach oraz wyrobów z folią ochronną (jeśli taką zakupiono)
działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem
uszkodzeń powłok lakierniczych. Po zamontowaniu folię ochronną
należy NATYCHMIAST usunąć.
Po zakończeniu prac montażowych powierzchnie blach należy dokładnie
oczyścić, aby nie pozostały żadne zanieczyszczenia (zwłaszcza
metalowe) mogące spowodować uszkodzenia powłok lakierniczych i
cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.).
Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz
uszkodzeń mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych
reklamacji.
Blachy z powłokami organicznymi zaleca się przetwarzać przed upływem
3 miesięcy od daty dostawy. Należy unikać przetwarzania blach z
powłokami organicznymi w temperaturach ujemnych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne"
5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
Obróbki blacharskie powinny by dostosowane do wielkości pochylenia
połaci. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 5°C. Robót nie można wykonywa na oblodzonych podłożach.
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek blacharskich (w
tym czap kominowych, rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedzianych na
dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.
Obróbki blacharskie muszą spełniać dwa podstawowe zadania:
1. zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi
połaci dachowych,
2. zapewnić estetykę pokrycia poprzez zatuszowanie błędów
poprzednich ekip budowlanych.
6. Kontrola jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
Należy sprawdzić, czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywiście
dostarczonym towarem. Dostarczony towar należy dokładnie obejrzeć, a
w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń lub braków należy je
dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście przewozowym i
potwierdzić podpisem przewoźnika.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować
pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych obróbek blacharskich. Ilość
robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z
zaaprobowanych
przez
Inwestora
i
uwzględnieniem
zmian
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmować :
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowaniań lub ścian
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
• jakości zastosowanych materiałów,
• dokładności wykonania elementów obróbek
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego
obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami
odwadniającymi.
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy
przeprowadzany komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik
budowy, inspektor nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel inwestora
oraz inne zaproszone osoby.
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów
Częściowych (międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i
dziennik budowy.
Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności
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wykonania, należy poddać je szczegółowym oględzinom lub badaniom
połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja.
W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin
da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub
tylko niewłaściwie wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z
niniejszymi warunkami technicznymi.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania Ogólne".
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań.
Deskowania elementów stropowych i dachowych
3. PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych Zmiany l BI 11/93
póz. 68.
4. PN-7 l/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną.
Wymagania
i badania przy odbiorze.
5. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falistymi płytami
azbestowo-cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany l Bl 1/92 póz. l.
6. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 1011/82 póz. 86.
7. PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachów płaskich płytami
azbestów o-cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany l B110-11/82 póz. 86 2 Bl 1/92 póz. l.
8. PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany
l Bl 3/71 póz. 31 2 Bl 3/83 póz. 16.
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III. Pokrycia dachowe z blach powlekanych trapezowych
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Tempoczowie Rędzinach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
Pokrycia dachowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Materiały
• Blacha stalowa trapezowa z blachy stalowej gr. 0,5 mm powlekanej
cynkiem oraz powłokami organicznymi.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
Roboty związane z wykonaniem dachowej drewnianej można wykonać
przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
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4. Transport i składowanie
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania Ogólne"
Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków
widłowych z odpowiednim rozstawem wideł i zabezpieczonych przed
uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia itp.).
Podczas ręcznego rozładunku i załadunku należy unikać przesuwania
arkuszy po sobie oraz po podłożu. Arkusze należy unosić. Szczególnie
długie winny być zorientowane pionowo i podtrzymywane co ok. 3 m.
Zaleca się składowanie paczek jednowarstwowo. Odległość paczek od
podłoża powinna wynosić minimum 20 cm. Blachy oraz wyroby należy
przechowywać pod dachem, w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych. W czasie przechowywania chronić przed nagłymi
zmianami temperatur i wilgotności powietrza, które mogą spowodować
kondensację pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza) zwłaszcza
na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, co może być
przyczyną powstawania białych plam korozyjnych na blachach
ocynkowanych i uszkodzeń powłok blach powlekanych. Nie dopuszczać
do zawilgocenia przez np. przełożenie poszczególnych arkuszy
odpowiednimi przekładkami. Swobodny przepływ powietrza pomiędzy
poszczególnymi arkuszami zapobiega uszkodzeniom powłok w wyniku
działania wilgoci.
Blachy nie wolno przechowywać w pobliżu nawozów, kwasów, ługów itp.
oraz w innym agresywnym środowisku.
W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach oraz
wyrobów na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robót
montażowych), zapewnić pochylenie pakietów wzdłuż arkusza celem
odprowadzenia wody. Osłonić pakiet przed opadami atmosferycznymi
zapewniając swobodną cyrkulację powietrza. Kontrolować stan
zawilgocenia.
W przypadku zamoknięcia kręgów należy je bezwarunkowo rozpakować
i wysuszyć przed magazynowaniem, natomiast w przypadku
zamoknięcia arkuszy należy je bezwzględnie oddzielić od siebie
przekładkami.
W przypadku odbiorów
samochodowych przewoźnik
winien
zabezpieczyć materiał przed zamoknięciem i uszkodzeniem.
Poddanie blach oraz wyrobów z folią ochronną (jeśli taką zakupiono)
działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem
uszkodzeń powłok lakierniczych. Po zamontowaniu folię ochronną
należy NATYCHMIAST usunąć.
Po zakończeniu prac montażowych powierzchnie blach należy dokładnie
oczyścić, aby nie pozostały żadne zanieczyszczenia (zwłaszcza
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metalowe) mogące spowodować uszkodzenia powłok lakierniczych i
cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.).
Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz
uszkodzeń mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych
reklamacji.
Blachy z powłokami organicznymi zaleca się przetwarzać przed upływem
3 miesięcy od daty dostawy. Należy unikać przetwarzania blach z
powłokami organicznymi w temperaturach ujemnych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne"
5.2. Montaż pokrycia dachowego z blachy
Blacha trapezowa
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o
pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361: 1999.
Dolna krawędź blachy trapezowej powinna sięgać 1/3 szerokości rynny.
Jeżeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pamiętać o tym by zamontować
go w sposób umożliwiający odprowadzanie z folii do rynny ewentualnych
skroplin. Uwaga - zawsze należy ściągnąć folię ochronną przed
przykręcaniem wkrętów, w przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia
odpowiedniego dolegania i szczelności.
Cięcie blachy : Niedopuszczalne jest używanie w tym celu narzędzi
powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury) np. szlifierki
kątowej. Powoduje to uszkodzenie powłoki organicznej i cynkowej, w
następstwie czego rozpoczyna się proces korozji, który przyspieszają
gorące opiłki wtapiające się w powierzchnię arkusza. Odpowiednimi do
tego celu narzędziami są nożyce wibracyjne lub na małych odcinkach
nożyce ręczne.
Chodzenie po dachu: Montaż winien zostać zorganizowany tak, by jak
najmniej chodzić po zamocowanych już arkuszach. Gdy zachodzi taka
konieczność należy stawiać stopy w "dnie fali", uważając czy w
podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy, które mogłyby
uszkodzić powłokę organiczną. Po zakończeniu montażu należy oczyścić
połać z wszelkich opiłków, gwoździ i innych elementów, których
pozostawienie skutkuje powstaniem w takich miejscach ognisk korozji.
Zaprawki: W przypadku drobnych uszkodzeń powłoki powstałych podczas
montażu i obróbki można je zaprawić lakierem w sprayu.
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Folia paroizolacyjna
Folię paroizolacyjną (paroszczelną) można układać dowolną stroną, gdyż
są to folie szczelne z każdej strony. Należy pamiętać o zakładzie, co
najmniej 10 cm folii na łączeniach oraz dobrym ich naprężeniu na
podkładzie blachy
Pas nadrynnowy
Pas nadrynnowy zaleca się zamontować z 3 cm zakładem poza krawędź
pokrycia, obróbka musi wchodzić do rynny. Zabezpiecza ona przed
„cofaniem się wody” pod pokrycie oraz między rynnę a pokrycie.
Uchwyty rynnowe należy montować wzdłuż okapu ze spadkiem 1% w
stronę rury spustowej.
Gąsior
Gąsiory należy montować za pomocą wkrętów krótkich, co drugi grzbiet
fali. Powinno się stosować odpowiednie uszczelki pamiętając o
odpowiedniej wentylacji połaci. Gąsiory należy łączyć na zakład, kierując
się maksymalną długością krycia. Gąsiory należy zakończyć denkami
przymocowanymi na nity samozrywalne.
Bariery śniegowe
W zależności od obfitości opadów, zmian pogodowych i ukształtowania
dachu montowane mogą być w jednym lub kilku rzędach w odległości ok.
1 m od okapu na wysokości podpory krokwi (murłaty).
W przypadku zamontowania barier śniegowych należy liczyć się ze
zwiększonym obciążeniem połaci dachowej o 20 do 40% od większej
ilości śniegu w rejonie barier.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
Należy sprawdzić, czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywiście
dostarczonym towarem. Dostarczony towar należy dokładnie obejrzeć, a
w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń lub braków należy je
dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście przewozowym i
potwierdzić podpisem przewoźnika.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować
pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego pokrycia dachowego. Ilość
robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzględnieniem
zmian
zaaprobowanych
przez
Inwestora
i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne".
Odbiór pokryć dachowych powinien obejmować :
• odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów
wykonywanych robót pokrywczych
• odbiór końcowy, dokonany po wykonaniu całości pokrycia na dachu
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
• podłoża lub podkładu,
• dokładności zamocowania podkładu,
• jakości zastosowanych materiałów,
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
• dokładności wykonania elementów obróbek . blacharskich i ich
połączenia
z pokryciem.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy
przeprowadzany komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik
budowy, inspektor nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel inwestora
oraz inne zaproszone osoby.
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów
Częściowych (międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i
dziennik budowy.
Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności
wykonania, należy poddać je szczegółowym oględzinom lub badaniom
połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja.
W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin
da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub
tylko niewłaściwie wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z
niniejszymi warunkami technicznymi.
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9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania Ogólne".
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań.
Deskowania elementów stropowych i dachowych.
3. PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych Zmiany l BI 11/93
póz. 68.
4. PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z
płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie Poprawki l Bl 5-6/89 póz. 45.
5. PN-7 l/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną.
Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falistymi płytami
azbestowo-cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany l Bl 1/92 póz. l.
7. PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachów płaskich
płytami azbestów o-cementowymi. Wymagania i badania przy
odbiorze Zmiany l B110-11/82 póz. 86 2 Bl 1/92 póz. l.
8. PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze Zmiany l Bl 3/71 póz. 31 2 Bl 3/83 póz. 16.
9. PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do
konserwacji pokryć dachowych Poprawki l B l 9/91 póz. 60.
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