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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robót przy przebudowie świetlicy wiejskiej  wraz 
zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń 

 

1.2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień 

Kod:  45 11 12 20-6      Roboty w zakresie usuwania gruzu  

Kod:  45 26 19 1 0-6    Roboty pokrywcze  

Kod:  45 26 21 00-2     Rusztowania  

Kod   45 45 30 00-7      Roboty remontowe i renowacyjne  

Kod:  45 44 00 00-3      Roboty malarskie i szklarskie 

Kod:  45 44 21 00-8      Roboty malarskie 

Kod:  45 41 00 00         Tynkowanie 

Kod:  45 45 30 00         Roboty renowacyjne 

Kod:  45400000-1         Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod:  45421000-4         Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

Kod:  45421100-5         Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

Kod:  45223100-7 -        Montaż konstrukcji metalowych 

 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia 

Budynek będący przedmiotem opracowania to dwukondygnacyjny obiekt użyteczności publicznej, z 

poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Zwieńczony dwuspadowym dachem z główna kalenicą 

usytuowaną równolegle do drogi. Obiekt zrealizowano w technologii tradycyjnej murowanej z pusta-

ków silikatowych, więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa z poszyciem z falistych płyt ce-

mentowych typu „eternit”. Budynek jest niepodpiwniczony. 

W obiekcie zlokalizowano garaż  samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej, pomieszczenia świetlicy 

wiejskiej i sale komputerowe. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej do wykonania robót związanych z 

termomodernizacją  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabiele 

 

Z uwagi iż wysokość budynku (warstwy wierzchniego pokrycia)  nie przekracza 12m  oraz cha-

rakter wykonywanych robót nie jest wymagana  procedura uzyskania pozwolenia na budowę 

 

1.4. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

opisanych w przedmiocie zamówienia. 

 

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres prac  budowlanych obejmuje 
 

 Docieplenie  ścian i dachu/ stropu budynku  

 Wymiana poszycia dachu z naprawą elementów konstrukcji dachu 

 Wymiana rynien i rur spustowych  

 Wymiana instalacji odgromowej 

 Częściowa wymiana okien i drzwi 

 Remont schodów wejściowych  

 Remont balkonu 

 Zagospodarowanie terenu 
o Utwardzenie terenu 
o Miejsca postojowe 10szt 
o Nasadzenia zieleni 
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2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY  
Teren planowanej inwestycji położony jest na  dz. ew. 101/4 w miejscowości  Zabiele, gm. Rzekuń; 
pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie  

 

2.1. Organizacja robót budowlanych 

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użyt-

kowej budynku. Zaplecze budowy należy zorganizować w miejscu wskazanym przez dyrekcję obiektu,. 

Transport materiałów budowlanych i usuwanie gruzu powinien być zorganizowany bezkolizyjnie z funk-

cjonującą świetlicą i garażem OSP, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników i pracowni-

ków obiektu. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 

 

2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użyt-

kowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk mon-

tażu. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebez-

piecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót 

prowadzonych wewnątrz budynku. 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w miejscu gromadzenia materiałów budowlanych i gruzu, 

- zabezpieczenie elewacji 

- oznaczenie przejść 

- oznakowanie terenu budowy, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niewłaściwym pro-

wadzeniem robót budowlanych 

 

2.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy; 

- będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na składowisko odpadów. 

 

2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre-

ślonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne bada-

nia do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności należy przestrzegać 

„ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 

2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).  
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Należy także zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania do-

tyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub 

 owie i Rozdział 9. Roboty na wysokości. 

 

2.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze budowy może być wydzielone na dziedzińcu posesji. Pomieszczenie, w budynku  może być 

udostępnione po uzgodnieniu stron. 

 

2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Dojazd na posesję z ul. 11 listopada i Polnej. Wymagane zachowanie szczególnego bezpieczeństwa 

manewrów na podwórzu przed budynkiem. Wjazd na budowę przez bramę posesyjną. 

 

2.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Należy wygrodzić  i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie wokół budyn-

ku w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudze-

niem terenu i zieleni przy budynku. 

 

2.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 

401)  z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty winny być wykony-

wane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmia-

nami, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną oraz instrukcjami producenta materiałów stosowa-

nych do napraw. 

 

3.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich realizacji 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno się odbywać w trakcie wyko-

nywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymentów – sprawdze-

nie dokonuje się wizualnie przez pomiar i badanie. 

 

3.2. Odbiór robót 

Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru przygoto-

wuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne do przeprowadzenia odbioru. Odbiór dokonywany jest 

na zasadach określonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich 

usunięcia ustalone zostaną w załącznikach do protokołu odbioru robót ustalone odrębnym trybem. 

 

3.3. Materiały 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-

mentów technicznych.  

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 

 

3.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt używany do wykonywania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

3.5. Transport i przechowywanie 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wymaga-

niami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu należy 

zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i 

kolejowym. 

 

3.6. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ST. Cechy materiałów i elementów muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały 

będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą ja-
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kość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponow-

nie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem in-

spektora nadzoru. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi o użytkowaniu 

obiektu budowlanego o funkcji użytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Wykonawca zo-

bowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzątania ciągów 

komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiału. Wyko-

nawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nieutrudniający pracy budynku. Wy-

konawca poda czas realizacji zamówienia z orientacyjnym harmonogramem prac demontażowo- mon-

tażowych. 

 

3.7. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwier-

dzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi . 

 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową . Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót pono-

si Wykonawca. 

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru 

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te 

będą dotyczyć w szczególności : 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót 

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach 

 

3.8. Obmiar robót 

Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem będą prowadzone w systemie ryczałtowym. 

Wszelkie wątpliwości co do obmiaru i zakresu robót w stosunku do przedstawionego przedmiaru robót i 

stanu faktycznego powinny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Jakiekolwiek zastrzeżenia w tym za-

kresie po złożeniu oferty nie będą rozpatrywane. 

 

3.9. Odbiór techniczny wykonywanych robót 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

b) odbiór końcowy. Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót. 

 

3.10. Przepisy związane 

- Prawo Budowlane 

- Ustawa o Zamówieniach Publicznych 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401).. 
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4. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT 

4.1 Roboty związane z dociepleniem budynku 

4.1.1. Termomodernizacja 

Przewiduje się remont elewacji poprzez wykonanie tynków w systemie „BSO "  

Wybrano wariant docieplenia styropianem  EPS80-031(λ=0,031) z uwagi na  przesłanki ekono-

miczne. Jest to rozwiązanie tańsze niż wełna mineralna, nie ustępujące właściwościami tech-

nicznymi 

Założenia ogólne 
 Zakłada się kompleksowe ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku metodą BSO z siliko-

nowym  tynkiem cienkowarstwowym barwionym a masie  na warstwie styropianu gr. 15cm – przyjęto 

system z tynkiem silikonowym barwionym  w masie  z  fakturą „kamyczkową” z ziarnem 1,5mm, ma-

lowanym farbą silikatową (w partiach cokołowych tynk mozaikowy wg rys. elewacji). Dolna krawędź 

ocieplenia powinna znajdować się na poziomie min. 30cm poniżej istniejącej posadzki parteru. Cokół 

budynku należy ocieplić polistyrenem ekstrudowanym gr. 15cm, przy czym warstwę izolacji należy 

wykonać do głębokości min.1,0m poniżej poziomu terenu przy budynku (budynek należy odkopać do 

głębokości 1,0m, wykonać izolację pionową ścian piwnicznych i warstwę izolacji termicznej z polisty-

renu ekstrudowanego). Prefabrykowany gzyms żelbetowy należy docieplić warstwą polistyrenu eks-

trudowanego gr. 5cm. W miejscach występowania nawietrzaków podokiennych oraz kratek wentyla-

cyjnych należy doprowadzić do udrożnienia światła otworów. 

 

Wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, rynien i rur spustowych w obiekcie – obróbki 

blacharskie, z blachy stalowej powlekanej, parapety podokienne z blachy stalowej ocynkowanej po-

wlekanej 

 Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia – szczytowych i osłonowych – metodą 

bezspoinową poprzez przymocowanie płyt styropianowych  gr. 15cm (λ=0,031),do istniejącej po-

wierzchni elewacyjnej ścian zewnętrznych za pomocą masy klejącej z dodatkowym zastosowaniem 

łączników mechanicznych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejącej, zbrojonej tkaniną szklaną 

i warstwą szlachetnej wyprawy tynkarskiej. Przyjmuje się alternatywne technologie BSO, m. in. Za-

stosowanie zewnętrznej wyprawy silikonowej barwionej w masie, pomalowanej farbami silikonowymi 

– rozwiązanie to posiada zaletę w postaci kompleksowej, bardzo szerokiej i ciekawej gamy kolory-

stycznej oraz możliwości oczyszczenia powierzchni muru z powstałych zabrudzeń, np. graffiti ścien-

nego, stąd na etapie realizacji należy bezwzględnie uściślić kolorystykę do przyjętego systemu i 

technologii ocieplenia. 

Kolorystka elewacji wraz z określeniem systemu, użytych materiałów i palety kolorystycznej, została 

przedstawiona w niniejszym opracowaniu na rysunkach rozwinięć elewacji. 

 

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych cała powierzchnia ścian powinna zostać 

oczyszczona ; Zwietrzałe i odparzone tynki powinny zostać usunięte, a ścian oczyszczona z pozo-

stałości kleju, tynku i kurzu.  

 

1.2 Warunki i zasady ocieplania ścian zewnętrznych 
Docieplenie ścian fundamentowych z odtworzeniem izolacji przeciwwodnej 

W budynku przed wykonaniem renowacji ścian zewnętrznych należy odtworzyć pionową izolację 

przeciwwodną .Zakres prac 

1. Demontaż wszystkich zewnętrznych elementów przy ścianach budynku (betonowa opaska, 

podesty ze schodkami, zieleń –w miarę pogłębiania wykopu) 

2. Wykonanie wykopów przy ścianach fundamentowych na głębokość ok. 1,0m;  od wewnętrz-

nego poziomu posadzki  (wykop wąsko przestrzenny z trwałym zabezpieczeniem ścian wyko-

pu) 
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3. Wykonanie trwałych oznaczeń i zabezpieczeń wykopów wąsko przestrzennych wykonywa-

nych z elementów rozporowych do tego przeznaczonych;  wykonanie stabilnych, i trwałych 

tymczasowych schodów i pomostów przy drzwiach wejściowych do budynku 

4. Wykonanie pionowych izolacji ścian fundamentowych –opis poniżej 

o Odkopywać fragmentami fundamenty budynku na głębokość 10 cm poniżej górnej krawę-

dzi ław fundamentowych, skuć wszystkie luźne fragmenty na powierzchni ścian, usunąć 

resztki starej izolacji, zanieczyszczeń organicznych , oczyścić spoiny między cegłami na 

głębokość minimum 2 cm. Oczyszczone spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym na pełną 

spoinę. 

o Na połączeniu schodka ławy fundamentowej ze ścianą fundamentu wykonać wyoblenie z 

zaprawy szybkowiążącej o promieniu 4 cm. Nanieść krystalizują powłokę uszczelniającą, 

powłokę nanosić od poziomu - 50cm od poziomu ław fundamentowych do poziomu 10 cm 

powyżej poziomu gruntu.(opaski) Zagruntować podłoże gruntem bitumicznym, grunt nano-

sić od poziomu 10 cm poniżej górnej krawędzi ław fundamentowych do poziomu gruntu. 

Na zagruntowane gruntem bitumicznym podłoże nanieść bitumiczną masę izolacyjną  

o Ułożyć warstwę izolacji termicznej z styroduru gr 10cm 

o Przyłożyć warstwę poślizgową z folii kubełkowej lub folii budowlanej. Zasypać wykop i za-

gęścić grunt. 

o Poziom dolny izolacji 1,0m poniżej poziomu terenu - górny 10cm nad nawierzchnią przy 

budynku (krawędzią rynsztoka -patrz detale w części rysunkowej) 

5. Wykonanie zagęszczanych warstw zasypek wykopów przyściennych 

6. Wykonanie opaski wokół budynku z żwiru frakcji min32 ze spadkiem na zewnątrz 

7. Rekultywacja terenu zieleni przy budynku 

 

Oznaczenia i opis robót 

- Wykonanie wykopów przy ścianach fundamentowych  na głębokość około 1,2m od poziomu terenu 

(wykop wąsko przestrzenny z trwałym zabezpieczeniem ścian wykopu) 

- Wykonanie pionowych izolacji ścian fundamentowych z substancji bitumicznej nakładanej natrysko-

wo lub pędzlem. Poziom dolny izolacji – 1,0 poniżej poziomu terenu, poziom górny + 10cm nad po-

wierzchnią przy budynku 

- Ścianę fundamentowa powyżej linii gruntu należy oczyścić ciśnieniowo. 

 

- Ściany fundamentowe powyżej linii gruntu  wg. projektowanego stanu: 

 tynk mozaikowy ponad gruntem – 

 Farba gruntująca  

 warstwa podwójnie zbrojona siatką 

 styropian ekstrudowany XPS gr.12cm  

 zaprawa klejowa  

 bitumiczna izolacja pionowa  

 grunt pod bitumiczną izolacje  

 wyprawa tynkarska - rapówka 

 ISTNIEJACA ściana z cegły ceramicznej pełnej lub betonu   

  

- Ściany fundamentowe poniżej linii gruntu  wg. projektowanego stanu: 

 Folia kubełkowa 

 styropian ekstrudowany XPS gr.12cm  

 zaprawa klejowa  

 bitumiczna izolacja pionowa  

 grunt pod bitumiczną izolacje  

 wyprawa tynkarska - rapówka 

 ISTNIEJACA ściana z cegły ceramicznej pełnej    
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Docieplenie ścian naziemnych 

Prace związane z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych nie mogą być prowadzone w następu-

jących warunkach atmosferycznych: 

 w temperaturze powietrza niższej niż 5ºC oraz wyższej niż 25ºC 

 na powierzchniach ścian narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie w wysokiej temperaturze, 

przy silnym wietrze oraz w czasie i bezpośrednio po opadach deszczu 

 

Prace wykonywać z uwzględnieniem poniższych zasad: 

 świeżo nałożone zaprawy i masy w czasie wstępnego stwardnienia należy chronić przed opadami 

atmosferycznymi 

 wykonać elewacje stanowiące odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem pocho-

dzącym z jednego zamówienia i z jednej serii produkcyjnej 

 ściśle przestrzegać sposobu przechowywania materiałów oraz terminów przydatności do użycia 

 

4.1.5.1 Materiały 

Materiały izolacyjne. 

Przyjęto płytę z styropianu EPS 80-031 fasada  o wsp lambda 0,031 W/m2K gr. 15cm jako wariant 

najbardziej optymalny 

Siatka z włókna szklanego. 

Siatka charakteryzuje się równym, trwałym splotem i dzięki kąpieli poliuretanowej – 

odpornością na alkalia. Dostarczana jest w rolkach o dł. 50 mb i szer. 1,00 m. 

Klej – szpachla „B” do klejenia wełny mineralnej do podłoża. 

Jest to sucha zaprawa mineralna mrozo- i wodoodporna, wytrzymała w zakresie temperatur od -

20°C do + 60°C. Dopuszczona do stosowania świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej. 

Akrylowy tynk zacierany. 

Jest to gotowa, ciekła kompozycja lub zestaw komponentu ciekłego i suchego do zmieszania w ści-

śle określonych proporcjach, bez grudek, obcych wtrąceń i rozwarstwień. Zależnie od wymagań 

można uzyskać różne faktury, zarówno poprzez dobór wypełniacza jak  i sposób zacierania. Materiał 

jest dopuszczony do stosowania w budownictwie świadectwem ITB. 

 

4.1.5.2 Wykonanie robót 

Docieplenie ścian naziemnych 

Prace związane z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych nie mogą być prowadzone w następu-

jących warunkach atmosferycznych: 

 w temperaturze powietrza niższej niż 5ºC oraz wyższej niż 25ºC 

 na powierzchniach ścian narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie w wysokiej temperaturze, 

przy silnym wietrze oraz w czasie i bezpośrednio po opadach deszczu 

 

Prace wykonywać z uwzględnieniem poniższych zasad: 

 świeżo nałożone zaprawy i masy w czasie wstępnego stwardnienia należy chronić przed opadami 

atmosferycznymi 

 wykonać elewacje stanowiące odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem pocho-

dzącym z jednego zamówienia i z jednej serii produkcyjnej 

 ściśle przestrzegać sposobu przechowywania materiałów oraz terminów przydatności do użycia 

 

Przygotowanie podłoża. 

Podłoże musi być stabilne, nośne, czyste i suche. Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy 

dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. Powierzchnię podłoża przeznaczonego pod termomodernizację 

(ściany nad ziemia z warstwą fakturową) należy oczyścić mechanicznie lub zmyć wodą pod wysokim 

ciśnieniem. Tynki odparzone i słabe oraz złuszczające się powłoki malarskie należy usunąć. Całą po-
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wierzchnię podłoża otynkowanego zagruntować preparatem gruntującym zmniejszającym chłonność. 

Nierówności i ubytki większe niż 5mm należy wyrównać zaprawą cementowo – wapienną. Większe 

nierówności przekraczające 3cm można zlikwidować poprzez przyklejenie warstwy wyrównującej z 

materiału termoizolacyjnego. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian dokonać oceny przyczepności 

zaprawy klejowej do przygotowywanego podłoża oraz sprawdzić skuteczność mocowania mechanicz-

nego (zgodnie z instrukcją ITB 334/2002). W przypadku wykonywania systemu ociepleniowego na sta-

rym tynku należy sprawdzić jego przyczepność poprzez przyklejenie w kilku miejscach na elewacji 

próbek styropianowych i dokonaniu próby oderwania po upływie 72 godz. Podłoże może zostać uzna-

ne za nośne wówczas, gdy nastąpi rozerwanie w warstwie styropianu. W przypadku, gdy tynk odstaje 

razem z próbką, należy te fragmenty elewacji skuć i wyrównać nowa zaprawa cementowo – wapienną. 

Roboty dachowe i prace wykończeniowe na zewnątrz powinny być zakończone wcześniej. Należy 

zdemontować obróbki blacharskie oraz rury spustowe. 

 

Przyklejanie i zamocowanie płyt styropianowych do ścian. 

Po przygotowaniu podłoża i zdemontowaniu obróbek blacharskich można przystąpić do mocowania 

płyt styropianowych poprzez przyklejenie zaprawą klejącą. Przygotowaną zaprawę klejowa należy 

układać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami szerokości ok. 6 – 8cm, a na pozostałej po-

wierzchni plackami o średnicy ok. 8 – 10cm, w ten sposób, aby pokrywały nie mniej niż 40% po-

wierzchni płyty. Przyklejanie styropianu na ścianę należy zacząć od dołu ściany budynku, 20cm pon i-

żej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą/ posadzki parteru, czyli ocieplić należy również pas ok. 

35cm dotychczasowego cokołu. W pasie tym grubość styropianu dobrać tak, by pokryć różnicę uskoku 

dotychczasowego cokołu. Przyklejanie rozpocząć od wypoziomowanej i zamocowanej mechanicznie 

listwy cokołowej startowej. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zacho-

waniem mijankowej konfiguracji spoin pionowych, mijankowego zakończenia warstw w narożnikach, 

oraz takim rozplanowaniu, aby styki płyt styropianowych nie pokrywały się ze złączami prefabrykatów 

ściennych. Spoiny pomiędzy płytami styropianu muszą pozostać wolne od kleju. 

UWAGA: niedopuszczalne jest korygowanie ułożenia płyty po upływie kilkunastu minut od przykleje-

nia. 

Nie wcześniej niż po 2 dniach od momentu przyklejenia płyt styropianowych należy przystąpić do do-

datkowego mocowania płyt do ścian łącznikami mechanicznymi /dyblami/ z tworzywa sztucznego. Na-

leży stosować łączniki wysokiej jakości technicznej. Minimalna głębokość kołkowania powinna wyno-

sić 6cm, przy ilości łączników 5 – 6 sztuk na 1m /trzy sztuki na jedną płytę/. Przy narożnikach budynku 

/pasy o szerokości około 2m/ należy zwiększyć liczbę łączników do 8 sztuk na 1m, ze względu na wy-

stępujące tam największe siły wywoływane wiatrem. Grzybki łączników nie powinny być nadmiernie 

zagłębione, aby nie zniszczyć struktury styropianu, ani też zbyt płytko osadzone. 

 

Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych. 

Zewnętrzną powierzchnię zamocowanych płyt styropianowych (λ=0,031) gr 15cm, należy wyrównać, 

szlifując ją grubym papierem ściernym. W przypadku występowania niewielkich szczelin należy uzu-

pełnić je tym samym materiałem termoizolacyjnym lub specjalną pianką poliuretanową nie powodującą 

niszczenia styropianu (po zawiązaniu kleju – ok. 2 – 3 dni). 
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Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. 

Warstwę zbrojoną należy wykonać z zaprawy klejowej i tkaniny zbrojącej – siatki z włókna szklanego. 

Grubość tej warstwy powinna wynosić 3 – 4mm. Przygotowaną masę klejącą należy nanosić na po-

wierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwa pionowych lub poziomych pasów na szerokość tkaniny 

zbrojącej z uwzględnieniem zakładu z jednej strony o szerokości 10cm. Natychmiast po nałożeniu za-

prawy wtopić w nią siatkę używając packi stalowej nierdzewnej, a następnie na wyschnięta po-

wierzchnię siatki nanieść drugą warstwę zaprawy klejowej o grubości ok. 1mm celem całkowitego wy-

równania oraz wygładzenia powierzchni. 

UWAGI: 

– niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt styropianowych za-

prawa klejącą. 

– zakłady tkanin nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. 

– w parterze budynku, do wysokości 2m od poziomu terenu, ułożyć podwójną warstwę siatki zbrojącej. 

– szerokość siatki zbrojącej dobrać tak, aby ościeża okienne oklejone były na całej głębokości. 

– nadproża okienne wzmocnić skośnymi prostokątami siatki 20x35cm, przyklejonymi bezpośrednio na 

styropian. 

 

Wykonywanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej. 

Przed nałożeniem tynku szlachetnego powierzchnia, w zależności od pogody, musi przez kilka dni 

schnąć. Tynk cienkowarstwowy nanosi się na grubość maksymalnej wielkości ziarna za pomocą sta-

lowej pacy ze stali nierdzewnej i zaciera pacą z PCV lub styrodurową zależnie od typu tynku i zamie-

rzonego efektu. 

UWAGI: 

– do prawidłowego wykonania połączeń sąsiadujących ze sobą różnych tynków należy zastosować 

samoprzylepną malarską taśmę papierową. 

– miejsca połączeń ocieplenia ze stolarką, obróbkami blacharskimi, itp. należy uszczelnić kitem trwale 

plastycznym (akrylowym lub silikonowym) w celu uniemożliwienia wnikania wody deszczowej pod 

płyty styropianu. 

 

Roboty uzupełniające związane z dociepleniem ścian. 

Przed rozpoczęciem wykonywania docieplenia ścian należy: 

– zdemontować istniejące obróbki blacharskie i instalację odgromową, a po zakończeniu prac założyć 

ponownie; 

– skorygować przejścia rur spustowych przez gzymsy; 

– zdemontować istniejące kratki wentylacyjne stropodachu; 

– po wykonaniu docieplenia zamontować nowe obróbki blacharskie, dostosowane do nowej grubości 

ścian, oraz nowe kratki wentylacyjne stropodachu. 

 

Projektuje się docieplenie stropodachu poprzez przymocowanie płyt warstwowych z rdzeniem styro-

pianowym  (λ=0,031)gr 15cm do istniejącej powierzchni stropodachu za pomocą masy klejącej z do-

datkowym zastosowaniem łączników mechanicznych - dybli i wykonaniu na nich warstwy wierzchniej 

poprzez dwukrotne ułożenie papy termozgrzewalnej.  

 

UWAGA: Szczegółowe zalecenia i uzupełnienia powyższych informacji dotyczące przyjętego systemu 

należy przyjąć według zaleceń instrukcji producenta. Wszystkie wymiary założone w projekcie należy 

sprawdzić w trakcie budowy. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać dokładnej inwentaryzacji 

elewacji celem uściślenia zakresu robót. Prace prowadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do 

tego typu robót. Bezwzględnie przestrzegać wymogów technicznych i technologicznych oraz materia-

łów użytych do ocieplenia, związanych z zastosowanymi systemami ociepleniowymi BSO oraz PWS. 
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Malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi. 

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchą wyprawę tynkarską możemy poło-

żyć warstwę gruntu a następnie po wyschnięciu pierwszą warstwę farby silikonowej ATLAS ARKOL N, 

a drugą po wyschnięciu pierwszej. 

 

Uwagi i zalecenia. 

Prace należy zlecić autoryzowanej firmie posiadającej odpowiednie świadectwo z firmy której pracow-

nicy zostali przeszkoleni w technologii przez przedstawiciela systemu . Wszystkie roboty wymagają 

szczególnej staranności, powinny być wykonywane pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpo-

wiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzonych prac i posiadać odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z niniejszym projektem technicznym, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Polskimi normami, zasadami wie-

dzy technicznej oraz poszanowania przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). Oprócz koń-

cowego odbioru technicznego robót ociepleniowych należy przeprowadzać następujące odbiory czę-

ściowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego: 

- przygotowanie podłoża (powierzchni ściany), 

- przyklejenie płyt styropianowych do ścian (λ=0,031), gr 15cm 

- kołkowanie styropianu, 

- wykonanie warstwy zbrojącej siatką z włókna szklanego, 

- gruntowanie pod wyprawę tynkarską, 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej 

- gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi, 

- malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i druga warstwa. 

Do ocieplenia ścian budynku metodą BSO  należy zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i po-

wszechnego stosowania w budownictwie, powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje 

zgodności. Deklarację zgodności wydaje producent wyrobu. Partia wyrobu dostarczona bez kopii cer-

tyfikacji lub deklaracji zgodności może być odrzucona. 

Należy stosować materiały tylko jednego systemu, nie wolno ich stosować zamiennie, ani zastępować 

samodzielnie dobranymi, gdyż może mieć to wpływ na trwałość docieplenia, oraz spowoduje to utratę 

gwarancji producenta systemu. 

 

W przypadku ścian fundamentowych do wysokości poziomu posadzki parteru projektuje się docieple-

nie płytami wodoodpornymi XPS gr. 12cm  

Montaż- klejone do ściany zaprawą klejową 

Wykończenie: 

- poniżej linii gruntu osłonięte warstwą folii kubełkowej 

- powyżej linii gruntu- wykończone tynkiem mozaikowym na siatce  

 

4.1.5.3 Odbiory 

Roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Bada-

nia w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później bę-

dzie niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- stanu podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem. 

Badanie końcowe ocieplenia należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one 

obejmować sprawdzenie: 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót (projektem budowlanym, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem, 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
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- prawidłowości przygotowania podłoży, 

Odbiór ocieplenia następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany, spec. techn. wyk. i odbioru robót, przedmiar, 

a także dokumentacja powykonawcza. 

 

4.1.5.4 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości materiałów. 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem tech-

nicznym i zamówieniem, 

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem 

materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumen-

tem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie Polską Normą, aprobatą techniczną. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności mate-

riału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany 

zgodnie z odpowiednimi normami, 

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, 

nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom-

przedmiotowych norm lub aprobat technicznych, 

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 

f) wyniki odbioru 

 

4.1.2. Wykonanie obróbek blacharskich 

Zakres robót jaki należy wykonać: 

Zakres prac obejmuje 

1. Zabezpieczenie elewacji, okien i wejść do budynku. 

2. Ustawienie rusztowania 

3. Demontaż zniszczonych i skorodowanych elementów rynien, obróbek 

4. Poprawa/ wymiana nieprawidłowo założonych obróbek blacharskich 

 

Opis technologiczny 

Z uwagi na etapowanie prac, wymian rynien i rur spustowych powinna zostać przeprowadzona z za-

chowanie należytej staranności, tak by nie naruszyć w znacznym stopniu obecnego poszycia dachu.  

Przewiduje się wymianę rynien i obróbek blacharskich jedynie w miejscach gdzie uległy one korozji. 

Wymiana obróbek blacharskich tj. pasów podrynnowych  nastąpi na całym budynku w związku z 

zwiększeniem grubości ściany poprzez  docieplenie styropianem  
 

Szczegółowe określenie ilości koniecznej do wymiany  jest możliwe jedynie na etapie realizacji 

robót. 

Z uwagi na zwiększoną grubość izolacji termicznej wymianie ulegną też wszystkie pasy podrynnowe. 

 

Rury spustowe  i rynny wykonać z PCV 

Niezależnie od przyjętego zakresu projektowanej wymiany rynny, zaleca się sprawdzenie stanu tech-

nicznego i drożności wymienionych już rur spustowych. W razie zniszczeń lub niedrożności należy 

wymienić zniszczone lub niedrożne elementy. W przypadku wymiany zachować prawidłowe przekroje, 

spadki, a także zgodność wymiarową i kolorystyczną z istniejącymi elementami. 

Projektuje się rury spustowe i rynny stalowe, ocynkowane, powlekane; Zalecana średnica rynien 

15cm, spadki 0,5-2% 

 

Obróbki z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 

wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. Rynny i rury spustowe z blachy 
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powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 

spustowych wymaganiom PN-EN 1462-2001, PN-B- 94701:1999, PN B-94702:1999. 

Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15 st. C., a w przypadku blach ocynkowanych nie niższej niż 5st.C. 

Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach. Blachy nie należy układać bezpośrednio na 

podłożach z betonu, tynku cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu 

zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowymi położyć 

na nim papę asfaltową. 

Wymagania te dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich. Wszystkie wygięcia 

blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie 

powłoki zabezpieczającej blachę. 

 

Projektuje się wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej, Obróbki 

dachowe w kolorze zgodnym z pokryciem dachowym, tj. RAL 3016 (ceglasty) lub zbliżonym.  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu obróbek bla-

charskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 

obszaru dylatacji.  

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

- roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od –15°C. 

Robot nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 

Rynny i rury spustowe 

Przewiduje się wymianę rynien w uszkodzonych miejscach. Projektuje się rynny i rury spustowe z 

PCVpowlekanej w kolorze  zgodnym z obróbkami blacharskimi dachu. 

zachować prawidłowe przekroje, spadki, a także zgodność wymiarową i kolorystyczną z istniejącymi 

elementami. Podłączeniu rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Zalecana średnica rynien 15cm, spadki 0,5-2%; Rury spustowe montować ca ścianie elewacyjnej w 

miejscu ukrytych pod styropianem rur tak by umożliwić włączenie nowej rury spustowej do istniejącej.  

 

4.1.2.1 Materiały 

Do wykonania obróbek blacharskich, rur spustowych należy zastosować blachę stalową ocynkowaną 

odpowiadającą normom PN-61/B-10245 i PN –73/H-92122. Grubość blachy 0,5mm do 0,55mm, obu-

stronnie ocynkowana metodą ogniową – równą warstwą cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwą pasy-

wacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Wyżej wymieniona blacha występuje w 

arkuszach o wym. 1000*2000mm lub 1250*2000mm. 

 

4.1.2.2 Wykonanie prac 

Roboty wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi . Wykonawca jest zo-

bowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość mate-

riałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości od-

wadnianych powierzchni dachu  

Rynny z PCV 

- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości.  

- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

 

Rury spustowe z blachy stalowej powinny być:  
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- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe.  

- Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład sze-

rokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.  

- Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm w sposób trwa-

ły przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniaz-

dach.  

- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha.  

 

 

4.1.2.3 Kontrola jakości robót 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonani z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nad-

zoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac po-

krywczych 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokryw-

czych. 

 

Obróbki z blachy 

Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm : PPN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN- EN 507:2002, PN-EN 508-

1:2002, PN-EN 508-2:2002 PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicz-

nej. 

 

4.1.2.4 Odbiór 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 

a) podłoża 

b) jakości zastosowanych materiałów 

c) dokładności wykonania pokrycia 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych . 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien . 

-sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych 

 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
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4.1.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Przewiduje się wymianę stolarki okiennej zgodnie z załączonym zestawieniem. 

 

4.1.3.1 Materiały 

Stolarka okienna  

Konstrukcja: 

 Okna PCV  z przegrodą termiczną, o głębokości min. 60 [mm] (skrzydło 68 [mm]). z rama min. pię-

ciokomorowa 

 okna otwierane zgodne z załączonym zestawieniem stolarki okiennej; 

 Okna mogą być wykonane jako stałe lub otwierane. Okna stałe lub skrzydło okien otwieranych może 

być wypełnione szybą zespoloną  

 Rama skrzydła i ościeżnica w kolorze białym  

 Połączenie ościeżnicy okna otwieranego ze skrzydłem uszczelnione jest na całym obwodzie 

(uszczelka przymykowa + uszczelka centralna). Wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej 

i zewnętrznej uszczelki przyszybowej.  

 Nawiewniki higrosterowane – W KAŻDYM NOWYM OKNIE– montaż winien odpowiadać wymaga-

niom PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczenia – doprowadzenie do pomieszczenia świeżego po-

wietrza z zewnątrz oraz usunięcie zanieczyszczonego). 

Okucia:  

 obwiedniowe z mikrouchylaniem (UR) z ręczną regulacją docisku skrzydła do ościeżnicy, rozwierane 

w oknach ze skrzydłem rozwieranym (R),  uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym (U)  

          Szyby 

 zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną krypto-

nem lub gazem równorzędnym. Współczynnik przenikania ciepła <U =0,9W/m2K 

 

W wymienianych i istniejących oknach  należy wymienić parapety zewnętrzne uwzględniając nowa 

grubość ściany w związku z dociepleniem budynku. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej gr min. 0.7mm. Kolorystyka zgodna z obróbkami blacharskimi na budynku 

 

W wymienianych oknach również parapety wewnętrzne. Projektuje się parapety z konglomeratu, gr. 

min.3cm, wysunięte po bokach otworu okiennego po 5m i 5cm poza lico ściany.  

 

Stolarka drzwiowa- drzwi zewnętrzne- przewiduje się wymianę drzwi zewnętrznych prowadzących 

do świetlicy o wym 180x200cm w świetle z zmianą ich wymiarów pierwotnych oraz drzwi 90/200 w tyl-

nej elewacji.. Szczegóły wg rysunku. 

Konstrukcja: 

Drzwi z  kształtowników aluminiowych- profil ciepły o wsp. U nie większym niż U<0,9 W/m
2
K   w ko-

lorze zgodnie z rysunkiem elewacji, spełniające n.w. parametry techniczno -użytkowe: 

- Współczynnik przenikania ciepła dla ram i skrzydeł  oraz naświetli U<0,9 W/m
2
K, 

- Współczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m3/(hmdaPa2/3), 

- Szczelność na wodę opadową – szczelność całkowita przy różnicach ciśnień od 120Pa do 250 Pa, 

- Ugięcia elementów od obciążenia wiatrem: f<1/300 odległości między punktami zamocowania 

 
System klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniający ogień (NRO). 

- Konstrukcja systemu  złożona z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników aluminio-

wych o przekroju skrzynkowym i charakterystycznej szerokości 50mm. 

- Listwa dociskowa zamocowana do kształtowników nośnych poprzez wkręt metryczny i podkładkę 

ze stali nierdzewnej. 

 

Okucia:  

W drzwiach stosować: 
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- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniające, uchylno –rozwierane i rozwierane, z możliwo-

ścią położenia pośredniego elementów blokujących skrzydło w pozycji rozwartej lub uchylnej 

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym  

- min 3, zawiasy dla skrzydeł drzwiowych 

- Okucia powinny być mocowane do kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją systemo-
wą lub z dokumentacją producenta okuć. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własne-
go skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych oraz gabarytów skrzydeł. 

 

Szyby 

- Brak szklenia 

Wyposażenie:  

- klamka z zamkiem patentowym- zapadkowo- zasuwkowym, mikrouchylanie, zaczep antywłama-

niowy, termookapnik i okapnik osłaniający dolny ramiak skrzydła okiennego, – klamka bezpieczna 

(z zaokrągloną końcówką) 

Uszczelki 

- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1. 
 

Parapety wewnętrzne należy w całości wymienić na nowe z płyt z konglomeratu kamiennego gr min 

3cm, wysunięte po bokach 3-5cm i 5cm za lico ściany, po pracach remontowych należy je umyć. 

  

Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze  zgodnym z 
dachem. Brzegi parapetów zabezpieczone końcówkami z PCV 

 

Wymagania podstawowe 

• Wszystkie materiały do wykonywania prac montażu stolarki stalowej określonych w niniejszej specy-

fikacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie; 

• Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób wskazany 

w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcją producenta. 

 

4.1.3.2 Wykonanie prac 

Osadzenie stolarki okiennej 

a) dla okien PCV 

Mocowanie profili ościeżnicy za pomocą kołków rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z wypełnieniem 

pianką montażową. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od naroży ościeżnicy. 

Szczegółowe warunki mocowania określa poniższa tabela: 

Wymiary zewnętrzne 
Liczba        punktów za-

mocowań 

Rozmieszczenie 

punktów 

zamocowań 

Wysokość szerokość  

 
W nadprożu i progu 

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje się 

 150±200 6 po 2 

 Powyżej 200 8 po 3 

Powyżej 150 Do 150 6 Nie mocuje się 

 150±200 8 po 1 

 Powyżej 200 100 po 2 

 

Uwaga: Wskazany jest montaż stolarki okiennej przez autoryzowaną firmę ze względu na 
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udzielaną przez nią gwarancję. 

Kolejność wykonywania prac- stolarka okienna 

• w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę pcv na podkładkach lub listwach; 

• elementy kotwiące osadzić w murze; 

• ustawienie okna ( ościeżnicy i skrzydeł) sprawdzić w poziomie i pionie. Dopuszczalne odchylenie od 

pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych: 

- 2mm przy długości przekątnej do 1m; 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2m; 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m; 

 

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

murem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB; 

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Kolejność wykonywania prac- stolarka drzwiowa 

• w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę pcv na podkładkach usytuowanych w narożach; 

• wypoziomowanie, wypionowanie; 

• przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru- 10-15 cm od każdego naroża. Odległość 

między punktami mocowania nie powinna przekraczać 80 cm; 

• założenie rozporów między elementami ościeżnicy; 

• wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem a ościeżnicą; 

• zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności i ewentualnych korekt. Odchylenie 

ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 m długości ościeżnicy nie więcej jed-

nak niż 3 mm na całą ościeżnicę; 

 

Uwaga: Wskazany jest montaż stolarki drzwiowej przez autoryzowaną firmę ze względu na 

udzielaną przez nią gwarancję. 

 

4.1.3.3 Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega na sprawdzeniu 

zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z po-

twierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*. *O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stano-

wią inaczej 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót wykoń-

czeniowych należy do Wykonawcy. Kontrola jakości wykonanych robót powinna być zgodna z warun-

kami technicznymi opisanymi w aprobacie technicznej wyrobu. 

 

Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 

- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej; 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów; 

- prawidłowość przygotowania podłoża; 

- prawidłowości wymiarów ślusarki; 

- wypionowania i wypoziomowania; 

- wykończenia powierzchni malarskiej; 

- kompletności w zakresie szyldów , kluczy itp. 
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- sprawdzenie czystości wykonanych prac; 

- właściwego oznakowania zestawów szyb okiennych i szyby w skrzydłach drzwi.  

 

Kontrola jakości materiałów 

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i 

atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatności do sto-

sowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

 

4.1.3.4 Odbiór 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. *O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią 

inaczej 

 

4.1.4. Roboty w zakresie usuwania gruzu 

Gruz i złom, oraz inne materiały uzyskane z rozbiórek w wyniku robót remontowych, Wykonawca wy-

wiezie na wysypisko śmieci i poniesie opłaty wynikłe z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko 

oraz koszty związane z ewentualną utylizacją materiałów z rozbiórki 

4.1.5. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcięczalnymi. 

Malowane będą ściany w pomieszczeniu wszystkich remontowanych pomie szczeń , ściany Sali gimna-

stycznej 

4.1.5.1 Materiały 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę – do farb emulsyjnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby budowlane gotowe: 

- farba silikonowa w kolorze zgodnym z istniejącą elewacją 

- farba emulsyjna biała 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Środki gruntujące: 

- zalecane przez producenta zastosowanych farb 

 

Do malowania krat i balustrad należy stosować: 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane odpowiadające wymaganiom normy PN-C-
81607:1998, 

 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny od-
powiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
Kolorystykę wymalowań należy uzgodnić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót 

 

4.1.5.2 Wykonanie prac 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona 

powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie powinny 
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być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby wciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – z tym, że do nakładania powłoki malarskiej naj-

korzystniejszymi są temperatury 12- 18°C. 

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle 

przestrzegać przepisów bhp. 

Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odpry-

sków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowa-

tość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury i powierzchni. 

Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz po-

winna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu (nie 

dotyczy powłok jednowarstwowych przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu uprosz-

czonym). 

Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość. 

(Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem np. nożem, po-

włoki od podłoża, a w przypadku istnienia podkładu wyrównawczego - od tego podkładu. Powłoka ma do-

stateczną przyczepność, jeżeli jej oderwanie jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża 

lub podkładu wyrównawczego.)  

Roboty powinny odpowiada  normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wo-

dorozcięczalnymi 

 

Podstawowe warunki wykonywania malowania farbą 

1) malowanie elementów stalowych należy wykonywać według dokumentacji technicznej, opracowanej 

dla określonej konstrukcji, zgodnie z polskimi przepisami, uwzględniającej wymagania Aprobaty Tech-

nicznej ITB dla danego systemu malowania; 

2) zabezpieczenia konstrukcji mogą być wykonywane jedynie przez firmy licencjonowane i przeszkolone 

przez Wnioskodawcę Aprobaty w zakresie warunków i technologii wykonywania zabezpieczeń, właści-

wości fizyko-chemicznych stosowanych wyrobów, kontroli jakości wykonywanych prac; 

3) zabezpieczenia należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie wyższej niż 80%. Należy przestrzegać zasady, aby malowana powierzchnia 

stalowa miała temperaturę min. 3°C wyższą niż punkt rosy powietrza; 

4) podłoże stalowe, na którym będą wykonywane zabezpieczenia, powinno być czyste, odpylone, od-

tłuszczone i pozbawione rdzy. Powierzchnie stalowe należy oczyścić do właściwego stopnia, według 

normy PN-ISO 8501-1/Ad 1:1998, zgodnego z warunkami stosowania antykorozyjnej farby podkłado-

wej.  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

4.1.5.3 Kontrola jakości robót 

Kontrola przegotowania podłoża 

- wygląd powierzchni, 

- stopień czystości podłoża, 

- profil powierzchni (chropowatość) 

- obecność zatłuszczeń, 

- obecność zapylenia, 

- obecność zanieczyszczeń jonowych. 

Kontrolę stopnia czystości można przeprowadzić w porównaniu do barwnych wzorców 

fotograficznych załączonych do norm. 

 

Kontrola wykonania malowania 

Kontrola jakości wykonanego malowania systemem farb olejnych powinna obejmować sprawdzenie: 
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- wyglądu zewnętrznego, 

- przyczepności warstwy gruntującej do podłoża, 

- grubości poszczególnych warstw w stanie mokrym i po wyschnięciu. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5o Ci przy wilgotno-

ści względnej powietrza nie wyższej niż 65 %. 

 

Ocenę jakości powłok malarskich przeprowadza się kontrolując: wygląd zewnętrzny powłok (należy 

stwierdzić, czy powłoka nie ma wad powierzchniowych, porównać kolor i stopień połysku dokumentacją), 

stopień wyschnięcia powłoki (określany normy PN-79/C-81519 rozróżniającej 7 stopni schnięcia), przy-

czepność powłoki (można oznaczyć zgodnie z PN- EN 24624: 1994 poprzez pomiar minimalnego naprę-

żenia rozciągającego potrzebnego do oderwania powłoki prostopadle od podłoża, lub według PN- EN 

ISO 2409:1999 metodą siatki nacięć), grubość powłoki (pomiar grubości można przeprowadzać nienisz-

czącymi lub niszczącymi - dobór przyrządu zależy od rodzaju podłoża – grubość metodą nieuszkodze-

niową można 

oznaczyć za pomocą przyrządów magnetycznych lub elektromagnetycznych, natomiast pomiar grubości 

powłok metodami uszkodzeniowymi można wykonać stosując do oceny grubości naciętej powłoki przy-

rządy optyczne lub mechaniczne szczelność pokrycia (kontrolę szczelności pokrycia na podłożu stalo-

wym można przeprowadzić stosując poroskop. Metoda umożliwia wykrywanie porów i rys o średnicy po-

wyżej 0,05 mm przechodzących przez powłokę do przewodzącego podłoża; uziemiony detektor wytwarza 

prąd stały o wysokim napięciu, który przepływając przez nieszczelności do podłoża zamyka obwód elek-

tryczny; wykrytą nieszczelność aparat sygnalizuje efektem dźwiękowym lub optycznym. 

 

4.1.5.4 Odbiory 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzanie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzanie zgodności barwy i połysku 

- sprawdzanie odporności na wycieranie 

- sprawdzanie przyczepności powłoki 

- sprawdzanie odporności na zmywanie 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 

Jeżeli badania wymienione wyżej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykona-

ne prawidłowo. 

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianym nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 

zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgod-

ności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz spo-

soby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w for-

mie protokołu kontroli i badań. 

 

 

4.1.6. Remont  schodów / podestów zewnętrznych 

Schody zewnętrzne przed budynkiem gimnazjum z uwagi na stan faktyczny powinny zostać poddane 

remontowi. Przewiduje się wymianę  płytek gresowych i naprawę powierzchni. 

 

ZAKRES PRAC: 

- skucie istniejących płytek 

- skucie tynków na murkach i ścianach wokół schodów 

- skucie warstwy zwietrzałego betonu ( w razie konieczności aż do warstwy zbrojenia) 

- oczyszczenie zbrojenia/ oczyszczenie powierzchni betonu 

- gruntowanie podłoża 
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- uzupełnienie ubytków betonu (ewentualne uszkodzenia betonu naprawić miejscowo betonem mini-

mum B25 z dodatkiem uszczelniającym lub żywicy polimerowej ) 

- montaż wycieraczki wpuszczanej w dolnym poziomie schodów- 80x40cm 

- ułożenie płytek granitowych, płomieniowanych gr 3cm na kleju elastycznym ( stosować sie do wy-

tycznych producenta- klej elastyczny- dobrać specjalistyczny i dedykowany do granitu); stopnice z 

noskami 2cm 

- ułożenie cokołów wys. 10cm z płytek granitowych gr 1-2cm na murkach i ścianach okalających 

schody i spoczniki 

- oczyszczenie i malowanie balustrad stalowych 

- wykonanie czapek na murkach przy schodach z płytek granitowych, gr 2cm ze spadkiem 1% na 

zewn. 

- wykonanie tynków z żywicy (tynk mozaikowy) na murkach okalajacych 

 

 UWAGA: 

- na podeście i na stopnicach wykonać minimalny spadek pozwalający na odpływ wody opadowej 

- płytki granitowe na stopnice i podesty powinny mieć strukturę chropowatą i antypoślizgową (śruto-

waną lub groszkowaną) 

- fuga szerokości min 5mm, mrozoodporna, elastyczna 

 

4.1.6.1 Materiały 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem , postanowieniami Kon-

traktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania  

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za speł-

nienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie. 

Dane techniczne granitu: 

gęstość: 2,3 –2,75 g/cm3, 

wytrzymałość na ściskanie 100–220 MPa 

ścieralność na tarczy Boehmego 0,06 –0,23 cm, 

nasiąkliwość wagowa 0,1 –0,7%, 

twardość wg skali Mohsa 6 –7 

UWAGA ! 

Sposób wykończenia powierzchni, zastosowanych okładzin granitowych 

opisano w projekcie. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z autorem projektu . 

 

Posadzka i okładzina schodów z płyt granitowych 

Wygląd zewnętrzny 

Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki na próbce należy umieścić 

Nazwę i adres producenta, jak również mianownictwo kamienia. Barwę, użylnienie, teksturę itp. należy 

określić wizualnie. 

Wytrzymałość na zginanie 

Wytrzymałość na zginanie należy oznaczyć metodą badania wg EN 12372 lub EN 13161 wartość 

średnia. 

Przyczepność 

Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i wykończenia dolnejpowierzchni. 

Reakcja na ogień 

Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1. 

Nasiąkliwość 
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Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925. 

Mrozoodporność 

Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 12371.3 

Ścieralność 

Odporność na ścieranie należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157. 

Odporność na poślizg 

Odporność na poś lizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem podstopnic) należy 

oznaczyć 

dla obszarów z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3). 

Promieniotwórczość naturalna 

Materiał powinien spełniać wymagania Instrukcji ITB 234/95 w zakresie promieniotwórczości natural-

nej. 

 

Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej 

W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i odpowiadać okre-

ślonemu wykończeniu na wszystkich odsłonię tych powierzchniach. Za pomocą obróbki termicznej z 

użyciem  

płomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje się fakturę płomieniową (EN 12670:2001.2.3.22). Za po-

mocą szlifowania uzyskuje się powierzchnie matowe. 

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą skła-

dowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzino-

wych. Należy zastosować płyty z granitu średnioziarnistego o barwie jasno-szarej (np. GRANIT 

STRZEGOM) o bokach 

obcinanych z powierzchniami licowymi obrobionymi. Faktura obróbcza płomieniowana -wygląd po-

wierzchni 

zbliżony do naturalnego przełomu. Chropowatość zależna od wielkości ziaren z wyraźnymi zmianami 

na 

powierzchni ziaren kwarcu, powstałymi w wyniku działania temperatury i płomienia -łuszczenie uzy-

skane przez płomieniowanie. Grubość płyt: 3 cm 

 

4.1.6.2 Wykonanie prac 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz poleceniami  

inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego p rzez Wykonawcę w wyty-

czeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykony-

wane przez wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca Każdorazowo przed 

rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie obiektu, Wykonawca powiadomi in-

spektora nadzoru o spodziewanych trudnościach w komunikacji, dostawach mediów, robotach 

rozbiórkowych i montażowych. 

 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku  

i odcieni oraz rozplanować sposób  układania płyt. Położenie płyt należy rozplanować uwzględniaj 

ąc ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płyty powinny być rozmieszczone syme-

trycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płyty. Szczególnie staran-

nego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca 

się z różnego rodzaju i wielkości płyt. Przy układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia 

płyt zaprawą. Ewentualne zacieki należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem przy 
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użyciu szczotek. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami według warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Posadzki kamienne przytwierdza się do podkładów podłogowych (najczęściej betonowych)  

za pomocą specjalnych zapraw lub klejów. Do jasnych gatunków kamieni, powinno używać  

się zapraw na bazie białegocementu lub trasu, aby uniknąć niebezpieczeństwa przebarwień  

kamienia. 

 

4.1.6.3 Kontrola jakości 

Wykonawca winien przedstawić do zaakceptowania przez inspektora nadzoru sposób wyk 

onania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  

zgodnie z wymaganiami zamawiającego i sztuką budowlaną, w tym: 

 organizację wykonania robót, termin i sposób ich prowadzenia; 

 organizację ruchu na terenie wykonywanych prac; 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do planowanych prac; 

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w PN-14501. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, okładziny w postaci suchej mieszanki, go-

towej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się mrozoodpornością, ela-

stycznością, przyczepnością, odpornością na wilgoć. 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się mrozoodpornością, elastycznością, odpornością na 

wilgoć. 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz atest PZH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

Inspektor nadzoru 

ustali zakres kontroli niezbędny do wykonania robót. 

 

4.1.6.4 Odbiory 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są-

podłoż 

a. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawi-

dłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzi-

nowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub  

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczegól-

nie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoża) oraz materiałów na-

leży zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy) 

 

4.1.7 Izolacje  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale Warunki Ogólne 

Materiałami stosowanymi w izolacjach są: 

 

Izolacje termiczne 

Ściany fundamentowe- styrodur- hydrotex (ref styrpol) gr. 12 cm  

Ściany zewn.- styropian EPS –80-031 (podłoga) gr 15 cm 

Podłoga parteru na gruncie- styropian EPS –100-06 (podłoga) gr 15 cm.  Płyty styropianowe powinny 

odpowiadać wymaganiom określonym normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164 
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Strop nad piętrem- wełna mineralna hydrofobizowana ułożona luzem na stropie w przestrzeni dachu 

gr min.15cm (lambda 0,036Wm/K) powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 

13162 

 

Hydroizolacje 

- Izolacja przeciwwilgociowa:  

- Hydroizolacja fundamentów i ścian fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy 

wodoszczelnej nakładana natryskowo lub poprzez malowanie (dysperbit/ abizol); dodatkowo folia ku-

bełkowa.  

- Hydroizolacja podłogi (wylewki) na gruncie z mineralnej zaprawy wodoszczelnej nakładana natrysko-

wo (dysperbit/ abizol);  lub dwie warstwy papy termozgrzewalnej, z wywinięciem na ściany na ze-

wnątrz do wys. 30cm.  

- Hydroizolacja pozioma po ławach fundamentowych pod ścianę fundamentową z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej   

- Izolacja przeciwwodna połaci dachowych- folia dachowa EUROTOP f-my FAKRO lub równorzędna 

pod membranę separacyjną- rozwiązanie systemowe 

- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z pasów papy  termozgrzewalnej po wieńcu pod murłaty i podwa-

linę. 

- Izolacja przeciwwilgociowa tarasów i balkonów- rozwiązania systemowe,  

 

Paraizolacje 

Paroizolacja - folia polietylenowa od wewnątrz budynku pomiędzy konstrukcją,  a obiciem stropu i po-

łaci płytą g-k oraz wiatroizolacja od zewnątrz. (dach części restauracyjnej) 

Folia polietylenowa pod warstwę szlichty na posadzkach każdej kondygnacji 

 

Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę. jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfika-

cji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednost-

kowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

- niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

 

4.1.7.1 Materiały 

Papa termozgrzewalna podkładowa 

Papa termozgrzewalna powinna cechować się następującymi właściwościami: 

- Wykończenie dolnej powierzchni cienką folią PE 

- Rodzaj bitumu - SBS 

- Grubość - 3 do 5 mm 

- Wkładka nośna - włóknina poliestrowa 180 do 250 g/m2 

- Siła zrywająca podłużna - 400 do 800 N/5cm 

- Siła zrywająca poprzeczna - 300 do 800 N/5 cm 

- Wydłużenie przy sile zrywającej podłużnej i poprzecznej - 2 do 40% 

- Dolna granica elastyczności -20 do - 25°C 

- Odporność na wysokie temperatury - +70 do +100°C 

 

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, na 

wierzchniej stronie znajduje się posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folią z two-

rzywa sztucznego; wymagane cechy: 

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 
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- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N 

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100° C 

- grubość 5,2 ±0,2 mm 

 

Papa asfaltowa izolacyjna. 

Należy stosować papę l/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2 spełniająca wymagania wg PN-B-

27617/A1:1997, w szczególności: 

- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, 

- powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu, 

- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy, 

- dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 

30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

 

Styropian 

Do ocieplenia ścian fundamentowych powinien być stosowany styropian samogasnący, sezonowany 

przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania, a jego własności techniczne powinny 

być następujące: 

- polistyren estrudowany - styrodur XPS 

- gęstość objętościowa 20 kg/m3 

- struktura zwarta czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę, bez 

pustych miejsc 

- płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie; jeżeli są gładkie należy zdrapać szczotką drucianą. 

- wymiary płyt 1000x500 mm z odchyłkami nie większymi niż+/- 2mm, grubość- zależnie od potrzeb, 

zgodnie z dokumentacją projektową 

- odchyłki grubości +/- 2 mm 

- płyty powinny mieć proste krawędzie, z ostrymi kantami bez uszkodzeń 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 8N/cm2 

Do ocieplenia posadzki parteru stosować styropian twardy-EPS100-038 

 

Wełna mineralna 

Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczających 

do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 

- małą gęstością objętościową (kg/m3), 

- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 

- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 

- odpornością na wpływy biologiczne, 

- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 

- odpornością ogniową. 

 

Folie 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i 

ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. Polaczenie arkuszy po-

winno zostać wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zostać przymocowana do elementów ko-

twiących przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić 

i otworów 

 

Płyty styropianowe EPS w okładzinie z papy asfaltowej 
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Płyty wykonane powinny być na rdzeniu EPS 100. Okładzinę płyt stanowić ma podkładowa papa as-

faltowa odmiany P 64/1200 na welonie z włókien szklanych. Połączenie papy ze styropianem wykona-

ne powinno być za pomocą lepiku asfaltowej metodą zgrzewania. Połączenie musi być odporne na 

warunki starzenia wywołane zmianą temperatury i wilgotności. 

Mocowanie płyt: 

•  mechanicznie przy użyciu łączników do mocowania styropianu 

•  używając klejów do przyklejania styropianu, dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

Warunki stosowania: 

•  stała temperatura na powierzchni płyt nie jest wyższa niż 50°C 

•  temperatura maksymalna osiągana na skutek nasłonecznienia nie będzie przekraczać 80°C 

•  podłoże powinno być suche i czyste 

•  stosować wierzchnią warstwę pokrycia z papy wierzchniego krycia 

Wymiary płyt 1000x1000 mm z odchyłkami nie większymi niż+/- 2mm, grubość- zależnie od 

potrzeb, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

4.1.7.2 Wykonanie prac 

Przygotowanie powierzchni pod izolację 

Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych 

oraz sfazowanie naroży: 

- przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 

- podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp., w obiektach wymaga-

nych projektem przez hydropiaskowanie 

- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 

- podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę gruntową. Luźne 

fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą być 

wygładzane, ponadto muszą być stwardniałe. 

 

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Wszystkie izolacje należy wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych 

materiałów izolacyjnych. 

Izolacje wodochronne należy układać podczas: 

- bezdeszczowej pogody. 

- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne. 

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów. 

- przy temperaturze powyżej 5°C przy użyciu materiałów bitumicznych i 15°C przy układaniu folii z two-

rzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obcią-

żenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicz-

nych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i 

zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również gładka. 

W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z zapra-

wy cementowej 1:3 do 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę 

wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z go-

towych zapraw wyrównujących. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promie-

niem nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod kątem 45o na szerokość i wysokość co najmniej 5 

cm od krawędzi. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub in-

nych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztwo-

rem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Gruntowanie 

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 

5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a je-

go wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można 
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rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton 

był co najmniej 28 dniowy. Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-

9701 a pod izolacje 

asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01. Mie-

szanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże powinno być sprawdzone i 

przygotowane. 

 

Właściwa izolacja 

Izolacje z mas bitumicznych 

Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda warstwa 

stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. Nie wolno rozcieńczać ma-

teriałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi. Przy pracy 

z masami bitumicznymi, np. Abizolem należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca ro-

boczego względnie składowiska może spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięż-

sze od powietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W  miejscach ro-

boczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. 

Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wy-

konywanych izolacji. 

Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą, a w wypadku 

podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. 

Przy zastosowaniu materiałów żywicznych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez pro-

ducenta. 

 

Izolacje z materiałów rolowych 

Do materiałów rolowych zalicza się: 

•  papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego, 

•  papy termozgrzewalne, 

• membrany samoprzylepne, 

•  folie z tworzyw sztucznych. 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkła-

du. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne po-

dobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej 

niż 5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15oC. 

Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku nadtopienia palnikami ga-

zowymi masy bitumicznej i dociśniecie do podłoża już ułożonej warstwy. Grubość warstwy lepiku mię-

dzy podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna 

wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych 

jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych 

warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o 20 cm. Folie należy układać luźno na izolo-

wanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zakładów szerokości 5 cm przez 

zgrzewanie i spawanie gorącym powietrzem lub sklejanie. 

Membrany samoprzylepne układać na gładkim i zagruntowanym podłożu. Na płaszczyznach piono-

wych zaleca się na górnej krawędzi mocować membranę mechaniczne a na powierzchniach pozio-

mych i pionowych dociskać wałkiem do podłoża. 

 

Izolacje paroszczelna (paraizolację) wykonać: 

•  z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej powlekanej z zakładami sklejonymi lepikiem, ułożonych luźno 

na podłożu lub 

•  z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub układanej na zakład wynoszący co najmniej15 cm 

 

Izolacje cieplne 

Izolacja termiczna posadzek 
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Izolacja w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału w stanie powietrzno-suchym. Izola-

cję należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub 

dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną. 

Izolacja cieplna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem. 

Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na 

izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 

Jeżeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej , to należy sprawdzić 

prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie wykonać warstwę wyrównawczą. Podłoże pod izola-

cję cieplną powinno być równe i poziome: 

W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane. Jako warstwa wy-

równawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm. Płyt styropianowych 

nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające 

polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych 

wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, a. także nie 

powinny być przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z le-

pików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z 

tworzyw sztucznych. 

Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym, zaliczanym do 

I lub II kategorii zagrożenia pożarowego, należy umieścić wzdłuż ścian pasek materiału izolacyjnego o 

szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien być punktowo przymocowywany do 

ściany. 

 

Izolacja termiczna ścian 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie ważne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości podłoża 

ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni 

oraz czystości. Powierzchnię podłoża należy oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem 

powłok 

malarskich i tynków. Próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100x100mm należy przykleić w róż-

nych miejscach elewacji (8-10 próbek). 

Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni próbki na 

grubość ok. 10 mm. 

Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywa-

nia przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże posiada wystarczającą wytrzymałość, jeżeli pod-

czas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z 

klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem war-

stwy. Podłoże zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. Jeżeli ponowna próba da wynik 

negatywny, należy o tym fakcie poinformować projektanta i Inżyniera. 

W przypadku ścian wykazujących odpowiednią wytrzymałość, ale odznaczających się zbyt dużą nie-

równością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą.  

W przypadku dużych odchyłek od pionu należy przed rozpoczęciem prac wykonać wyrównanie za 

pomocą tynku wg ST-03.01lub korekty grubości izolacji. Przy nierównościach podłoża do 10mm nale-

ży zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej 

w ilości ok. 4-5% (wagowo). Przy nierównościach podłoża od 10 do 20mm należy zastosować takie 

same rozwiązania jak wyżej, ale wykonywać je w kilku warstwach. W przypadku nierówności powyżej 

20 mm należy zastosować naprawę przez naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej gru-

bości. W takim przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ocieplające-

go za pomocą łączników mechanicznych. 

Przed przyklejeniem płyt styropian powinny być odpowiednio wysezonowany. Na budowie płyty nie 

powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni; pożół-

kłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Płyty styropiano-

we 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 
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na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej po-

wierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest wystę-

powanie masy klejącej w spoinach. Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą "pasmowo-

punktową". Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. 

Na pozostałej powierzchni masę 

należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna 

obejmować co najmniej 40%. Ilość masy klejącej i grubość Jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi 

być jednak zapewnienie dobrego styku ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepno-

ści. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1cm. Po nałożeniu masy kle-

jącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć aż do uzyskania równej 

płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się poprzez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa 

klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Płyty świeżo przyklejanej nie wolno dociskać 

po raz drugi ani jej poruszać. Płyty należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 

powietrza nie jest mniejsza niż 5°C. 

Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy starto-

wej. Na ścianach z prefabrykatów, płyty styropianowe tak należy przyklejać, aby styki między nimi nie 

pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów 

(np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie. Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych 

powinna być równa, a ewentualne szpary między nimi, wypełnione paskami styropianu lub pianką po-

liuretanową. 

 

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementów stalowych 

O ile w dokumentacji projektowej nie zaznaczono inaczej elementy stalowe należy zabezpieczyć ze-

stawem farb epoksydowo-poliuretanowym zgodnie z zasadami: 

- przygotowanie podłoża: 

 stal oczyszczona do stopnia co najmniej Sa (St) 2 1/2 stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1 lub po-

kryta ciągłą powłoką farby epoksydowej do gruntowania konstrukcji stalowych (do czasowej 

ochrony, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. 

Stal ocynkowana - ogniowo - oczyszczona i bardzo dokładnie odtłuszczona, powierzchnia sucha, 

pozbawiona tłuszczu i kurzu. 

 stal ocynkowana - natryskowo - podłoże zagruntowane farbą epoksydową do gruntowania (do cza-

sowej ochrony) powierzchni stalowych szczególnie eksploatowanych w atmosferze agresywnej 

chemicznie. 

- gruntowanie podłoża: 

 pierwsza warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania uniwersalną tiksotropową do 

systemów epoksydowych i poliuretanowych przeznaczoną do malowania powierzchni konstrukcji 

stalowych, ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej jedną warstwą 

o grubości 100 um. 

 druga warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania tiksotropową przeznaczoną do 

gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze agresywnej warstwą o grubości 

100 um. 

- malowanie nawierzchniowe: 

 Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej do malowania 

konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o grubości 50 um. elastyczna, 

twarda oraz odporna na działanie czynników mechanicznych. Wykonana powłoka powinna być 

dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda oraz odporna na działanie czynników mecha-

nicznych, odporna na promieniowanie słoneczne, na czynniki atmosfery chemicznej oraz na roz-

puszczalniki organiczne. Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera składniki lotne, 

których pary są palne, a w pewnych stężeniach wybuchowe. 

 

4.1.7.3 Kontrola jakości 
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Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 

odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpi-

sów do dziennika budowy. 

Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika bu-

dowy i akceptowane przez Inżyniera. Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) pod-

legają następujące prace: 

- przygotowanie powierzchni do gruntowania 

- zagruntowanie powierzchni 

- położenie każdej warstwy izolacji 

- ciągłość warstw 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

4.1.7.4 Odbiory 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Rozdziale „Wymagania Ogólne” 

Powierzchnie izolacji oblicza się w metrach kwadratowych: 

- m2 - powierzchni izolacji przeciwwilgociowej przeciwwodnej, termicznej i akustycznej bez dolicza-

nia dodatków i bez potrąceń powierzchni niepokrytych, zajętych przez otwory, przewody itp. gdy 

każda z nich jest mniejsza niż 1m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geome-

trycznych. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w Rozdziale „Wymagania Ogólne” 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odnie-

sieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykona-

nia robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 

EN-PN). 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających zakryciu. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość wykonania izolacji, 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe 

itp., 

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych mate-

riałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów 

których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw 

ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 
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4.1.7.5 Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produ-

kowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-89/B- 27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej1 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowane-

go (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produ-

kowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowane-

go (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-B- 24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-ISO 3342:2000 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie siły zrywającej 

PN-ISO 3616:2001 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie średniej grubości, grubości pod obciąże-

niem i po odprężeniu 

PN-ISO 4900:2002 Tekstylia szklane - Maty i wyroby płaskie - Wyznaczanie podatności na formowa-

nie kontaktowe 

 

4.1.8. Rekonstrukcja instalacji odgromowej 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z istniejącą instala-

cją i poleceniami Inspektora nadzoru. Pręty ocynkowane Fe/Zn o średnicy 8 mm. Elementy łączeniowe -

systemowe elementy mocujące do powierzchni z blachy . 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

4.1.8.1 Materiały 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI ODGROMOWEJ 

- drut FeZn ø 8,0 mm 

- płaskownik FeZn 30x5 mm 

- wsporniki dachowe przyklejane 

- rura elektroinstalacyjna ø 16,0 mm 

- śruby naciągowe 

- złącza kontrolne 

 

4.1.8.2 Wykonanie prac 

Przekroje i rozmieszczenie instalacji odgromowej powinno być zgodne z inwentaryzacją stanu istniejące-

go.  

Zwody poziome 
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- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępne-

go naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 

- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych przykle-

janych. 

- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach 

o pokryciach nie palnych i trudnopalnych  

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową jeśli Zamawiający ją posiada 

lub stanem istniejącym zwłaszcza: 

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi da-

chu 

-  do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 

-  przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu 

należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia  papą, a przy pokryciu blachą- 

przez oblutowanie. 

Przewody odprowadzające i uziemiające. 

- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 

wspornikach  

- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości nie mniej-

szej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z materiałów łatwo pal-

nych. 

- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości 

pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 

- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjne-

go i materiału budynku 

- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować we-

dług dokumentacji projektowej. 

- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w 

takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem 

wiatru 

- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub 

zaciskane. 

 

4.1.8.3 Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania instalacji odgromowej z zasadami wie-

dzy i sztuki budowlanej oraz wg wskazań Inspektora Nadzoru. 

 

4.1.8.4 Odbiory 

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 za-

kryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-

wania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 

szczególności : 

a) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających za-

kryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 

materiałów i wyrobów 

d) ustalenia technologiczne 

e) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 

f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

Badanie elementów przed ich zamontowaniem powinny obejmować: 

-sprawdzenie wykonania połączeń i rodzaju zastosowanych łączników, 
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-sprawdzenie średnicy prętów w instalacji odgromowej. 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

-prawidłowość połączeń instalacji odgromowej, 

-po wykonaniu uziomów ochronnych, należy wykonać pomiary ich rezystancji. 

 

4.1.9 Balustrady  
 
Balustrady zewnętrzne 
Balustrada pomiędzy słupami  z elementów stalowych ze stali NIERDZEWNEJ. 

 
4.1.9.1 Materiały 

Balustrady  zewnętrzne ze nierdzewnej  
 
Szczegóły wg detalu balustrady. 

Stal nierdzewna, kwasoodporna . 

Balustrada składa się z zamkniętych, profili stalowych –słupków  

Balustrady są połączone ze sobą na spocznikach, 

Spawy zeszlifowane pod katem prostym, 

Balustrada mocowana do policzka biegów żelbetowych  śrubami stalowymi, równolegle do spadku biegów, 

Pas górny o innym spadku – równającym do słupków spoczników) – do zatwierdzenia przez Architekta, 

Należy uwzględnić wszelkie materiały, akcesoria konieczne do wykonania i instalacji balustrad. 

 Rysunki warsztatowe musza zostać do przedstawione do akceptacji Architekta 

 
4.1.9.2 Wykonanie prac 

Sposób wbudowywania balustrad  powinien być zgodny z instrukcją producenta, dokumentacją techniczną i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nad-
zoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny uwzględniający wa-
runki w jakich prace będą wykonywane. 
Wszystkie elementy balustrad i pochwytów stalowych, schodów stalowych, kratek systemowych - powinny 
być wykonane w wytwórniach, których jakość realizacji robót jest potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. 
Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania normy PNB/ 06200:1997, połą-
czenia spawane należy wykonywać zgodnie z projektem oraz wymaganiami i zaleceniami normy PN-90/B-
03200. 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 
- jakość dostarczonych elementów 
- zgodność wykonania elementów z rysunkami wykonawczymi 
- możliwość mocowania elementów do ścian. 
Osadzenie elementów  powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną lub wskazaniami Inspekto-
ra Nadzoru. Połączenia na śruby należy wykonywać tak, aby pod nakrętką pozostawał nie mniej niż jeden 
zwój gwintu. Nakrętki należy nakładać tak, aby oznakowanie klasy było widoczne. 
Roboty spawalnicze powinni wykonywać spawacze uprawnieni do danego procesu spawania, rodzaju spoin 
oraz rodzaju i klasy konstrukcji. Powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania powinny być su-
che, czyste i wolne od widocznych pęknięć i karbów. 
Części składowe złącza przygotowuje się odpowiednio do grubości łączonych elementów, rodzaju spoiny, 
metody spawania itp. 
W trakcie spawania elementy spawane powinny być chronione przed niekorzystnym wpływem czynników 
atmosferycznych (wiatr, deszcz, śnieg) - dotyczy to zwłaszcza spawania w otulinie z gazów ochronnych. 
Montować należy balustrady i pochwyty kompletnie wykończone. Elementy ślusarki można kotwić, osadzać 
za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych - wybór metody wg dokumentacji technicznej lub 
polecenia Inspektora Nadzoru. 

 
4.1.9.3 kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale „ wymagania ogólne”. 
 
Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 



„Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” 

na dz. ew 101/4 w miejscowości  Zabiele gm. Rzekuń; pow. ostrołęcki 
SPECYFIKACJA TECHNCIZNA WYKONANAI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

37 

29 04  2019                                                                  Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

 

Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez sprawdzenie 
posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na opakowaniach lub posia-
dania innych równorzędnych dokumentów. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez producenta nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 
Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją pro-
jektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z dostarczonymi przez producenta ate-
stami. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z atestem powinien on być zbadany zgodnie z postano-
wieniami Polskiej Normy. 
Materiały o właściwościach nie odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie mogą być dopusz-
czone do stosowania. 
Materiały przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogą być dopuszczone do stosowania (dotyczy 
materiałów objętych terminami przydatności – kleje, farby itp.) Każdy element dostarczony na budowę pod-
lega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 
- zgodności z projektem 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- jakości powłok antykorozyjnych 
Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być każdorazowo wpisane do 
Dziennika Budowy 
 
Kontrola jakości podczas prowadzenia robót 
Ma na celu bieżącą kontrolę zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, oraz sprawdzanie 
prawidłowości wykonywania połączeń, obsadzeń, wykończeń poszczególnych elementów . Wyniki badań 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia kontroli jakości prowadzonych 

 
4.1.9.4 Odbiory 

Jednostki obmiarowe 
balustrady stalowe - m2 powierzchni 
pochwyty stalowe - mb długości 
wycieraczki - 1 kpl 
pochylnia, konstrukcje stalowe osłony elew., przykrycie tarasu - kg konstrukcji, m2 powierzchni 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00 wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokółem zawierającym : 
- wyniki badań i ich ocenę 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

 
 

4.1.10 Konserwacja drewna  
4.1.10.1 Materiały 

Impregnaty do drewna 
Wszystkie elementy drewniane powlekać trzykrotnie preparatem  Fobos M4, Ogniochron lub równorzędnym  
o działaniu przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcją użycia tych 
preparatów – wraz z istniejącą konstrukcją jak i elementami nowymi. Dopuszcza się użycie innych materia-
łów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
Należy stosować środki: 
- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
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Impregnacja ognioochronna i grzybobójcza drewnianych elementów konstrukcji winna być prowadzona 
zgodnie z instrukcją producenta pod względem zastosowanych środków i prawidłowości wykonania z za-
chowaniem przepisów BHP. 
Przed impregnacja drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno - suchego. Roztwór nanosi się 
na powierzchnie drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać trzykrot-
nie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilku-
godzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłoniecie impregnatu.  
 
Powłoki końcowe do drewna 
Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, okapy, 
ogrodzenie itp. Stosować można barwne lakiery, bejce, bejcolakiery. 
 

4.1.10.2 Wykonanie prac 
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych, 
szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod impregnacji: 
- smarowanie, 
- natrysk, 
- krótkotrwałe moczenie, 
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. 
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, osiadać rękawice 
i maski. 
 

4.1.10.3 Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola obejmuje 
wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności do-
starczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów, 
- prawidłowość wykonania detali, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 

4.1.10.4 Odbiory 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte specyfi-
kacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
. 

4.1.11 Dach 

Na budynku przewiduje się wymianę poszycia dachu z dotychczasowego z płyt cementowych typu eternit 
na blachodachówke. Przewiduje się  następujące prace: 
- rozbiórkę  poszycia z eternitu, obróbek blacharskich 
- rozbiórka komina ponad dachem 
- demontaż łat i deskowania 
- oczyszczenie konstrukcji dachu i ewentualne naprawy konstrukcji 
- impregnację więźby dachowej 
- odtworzenie komina 
- montaż foli/ membrany dachowej 
- Montaż deskowania,  kontrłat i łat 
- Montaż obróbek blacharskich 
- Montaż poszycia dachu 
- osadzenie wyłazu dachowego 
- obróbki blacharskie, system rynnowy, akcesoria dachowe 
- wykonanie instalacji odgromowej 
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Pokrycie blachodachówką na łatach drewnianych. Stosować kompletne systemy pokryć dachowych z 
elementami zapewniającymi odpowiednią wentylację połaci dachowej oraz możliwość wejścia kominiarza 
na dach. Warstwy dachu i opis elementów zgodnie z rysunkiem więźby dachowej. 

 

D1. Połacie dachowe   
  materiał d[m] 

  Blachodachówka 0,015 

  listwy drewniane 4x6cm  - łaty 0,04 

  listwy drewniane 2x4cm- kontrłaty 0,02 

  folia dachowa/ paroprzepuszczalna 0,001 

 KONSTRUKCJA ISTNIEJACA 0 

    

 
 

Tarcica konstrukcyjna, iglasta wg sortowania wizualnego, klasyC24  (dawna K-27) o wilgotności nie prze-
kraczającej 20%. Wady niedopuszczalne drewna konstrukcyjnego : zmurszałość, skręt włókien i rdzenia, 
sęki wzdłużne, sęki czarne. Impregnacja drewna środkami grzybobójczymi i owadobójczymi. 

Przyjęto następujące materiały konstrukcyjne: 

drewno konstrukcyjne klasy C-24 (DAWNA K27) o parametrach: E0,mean=12GPa; fm,k=30MPa; 

ft,o,k=18MPa; fc,0,k=23MPa; fv,k=3,0MPa, wg [4] 

 
Poszycie: łaty-listwy drewniane4x6cm w rozstawie skoku dachówki  na folii dachowej FAKRO – EURO-
TOP lub równorzędnej.  
 
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją preparatem „INTOX S” lub FOBOS 4 
lub równorzędnym wg. wytycznych podanych przez producenta 

 
 

4.1.11.1 Materiały 

Blachodachówka powlekana : powinna odpowiadać warunkom ustalonym w 
warunkach technicznych producenta blach . 
Wymagania podstawowe: 
-   ustala się minimalną gr. blachy stalowej na 0.7 mm. 
-  kolor wierzchni blachodachówki – kolor brązowy RAL 8014 
Obróbki blacharskie 

- obróbki blacharskie ( gąsiory , pasy pod i nad rynnowe ,opierzenia  ogniomurków  i  obróbki elementów 
wystających ponad dachem) powinny być wykonane zgodne  z instrukcją techniczną producenta obróbki 
blacharskie pasów nadrynnowych, opierzeń ,wywiewek i ogniomurów  wykonać z blachy stalowej ocyn-
kowanej gr.0,7mm 
 

Łaty i kontrłaty  
 - kontrłaty o wym.min.19x40mm powinny być wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone  środkami 

ognioochronnymi, owadobójczymi i grzybobójczym , 

-  łaty o wymiarach 38x50-60mm powinny być wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone  środkami 

ognioochronnymi, owadobójczymi i grzybobójczym 

 

System rynnowy 
 

Rury spustowe  i rynny wykonać z PCV 

- rynny półokrągłe o średnicy 15cm z PCV 
-  rury spustowe o średnicy 12cm z PCV 
 

Projektuje się rury spustowe i rynny z PCV; Zalecana średnica rynien 16cm, spadki 0,5-2% rur spusto-

wych 12cm 
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System bezpieczeństwa dachowego 

Na dachach od strony frontowej wykonać Płotek przeciwśniegowy jako  zabezpieczenie przed osuwają-
cym się śniegiem. 
Materiał: Kątownik stalowy, grubości 2 mm.  
Wykonanie: Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, szczebelki nitowane.. 
Wysokość płotka: 20 cm. 

Do połączenia płotków konieczne jest zastosowanie łącznika. 3 wsporniki na każde 2mb płotka 

Remont konstrukcji wsporczej syreny alarmowej 

Nad salą świetlicy przewiduje się odtworzenie syreny alarmowej. Obecna konstrukcja powinna zostać 

oczyszczona i pomalowana farbami chlorokauczukowymi. Po wykonaniu pokrycie  montaż w miejscu 

pierwotnym na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 

wykonanie obróbek blacharskich przy montażu podkonstrukcji syreny alarmowej 

Remont komina ponad dachem 
 

Po weryfikacji stanu tynków i ew. skuciu tynków z istniejących kominów trzony kominowe poddać należy 

ocenie technicznej wykazującej ich stan techniczny i ew. konieczność ich przemurowania. W przypadku 

takiej sytuacji po rozebraniu  trzonu kominowego do poziomu pokrycia dachowego do wznoszenia trzonu 

komina użyć cegły ceramicznej pełnej klasy 20 (200)  na zaprawie cem.-wapiennej M8. Spoiny powinny 

być pełne , szczelnie wypełniające przestrzeń między cegłami. Nie należy murować na puste lub zagłę-

bione spoiny ponieważ w niewypełnionych miejscach gromadzi się woda , osłabiając trwałość konstrukcji 

komina. 

Wysokość nowo wznoszonych kominów ma być taka sama jak w stanie istniejącym.  

Po wykonaniu pokrycia dachu obrobić blachą ocynkowaną powlekana, a czapkę zwieńczyć blachą 

stalową ocynkowaną, powlekaną gr min 0,7mm 

Na styku z pokryciem zwrócić uwagę na obróbki blacharskie aby miały odpowiednie ukształtowanie i za-

kończenie krawędzi . Wszystkie elementy obróbki musza wchodzić dostatecznie głęboko pod pokrycie a 

wszystkie złącza powinny być uszczelnione silikonem dekarskim. Przewody wentylacyjne wyprowadzić 

na boki komina oraz zaopatrzyć w kratki  z siatki stalowej w ramce z kątownika stalowego!!!  
 

Projektuje się montaż jednej wspólnej kratki dla wszystkich wylotów  z kanałów wentylacyjnych na jednej 

ściance komina.  Kratkę wykonać z stali nierdzewnej (np. siatka cięto-ciągniona) w ramce z kątownika ze 

stali nierdzewnej mocowanej wkrętami do ścian  komina 

Przed montażem kratek i obróbek blacharskich czapek kominowych wszystkie kominy należy udrożnić 

    

Czapkę kominową wykończyć obróbką blacharską mocowana na klinach drewnianych, tak by zachować 

min1% spadek.  Obróbka blacharska na całej powierzchni czapki kominowej  z kapinosem  

 

Podbitka dachowa 
W całym dachy wykonać należy nową podbitkę okapów. Podbitkę wykonać ją z paneli PCV 

 Panele systemu podsufitki montuje się w kierunku prostopadłym do ściany budynku. Montaż paneli 
w kierunku równoległym do ściany budynku może spowodować wybrzuszenia i deformacje elemen-
tów. 

 System podsufitki montuje się pod krokiew, do łat drewnianych o wymiarach minimum 25 x 50 mm. 

 Łaty powinny być suche i zaimpregnowane, a odległość pomiędzy sąsiednimi łatami nie powinna 
przekraczać 40 cm. 

 Nie należy montować elementów podsufitki w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. 
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 Podsufitkę należy montować w temperaturze otoczenia powyżej 5°C. 

 Listwę montażową typu „J” należy montować do wypoziomowanych łat na całym obwodzie zabudo-
wanego okapu za pomocą gwoździ nierdzewnych o długości min. 20 mm i średnicy łba min. 8 mm. 
Gwoździe wbijamy prostopadle do łaty w środek otworu montażowego, pozostawiając około 1 mm 
luzu pomiędzy łbem a otworem listwy w celu umożliwienia ruchu termicznego elementu. Odległość 
pomiędzy kolejnymi gwoździami powinna wynosić około 30 cm. 

 Docięte na odpowiednią szerokość panele podsufitki wsuwamy w zamontowane listwy typu „J” w 
kierunku prostopadłym do elewacji. Kolejny panel należy wsunąć i zaczepić zamkiem o zamek po-
przedniego elementu. 

 Pomiędzy krawędzią panelu, a ścianką listew montażowych należy pozostawić około 3 mm luzu w 
celu umożliwienia dylatacji termicznej panelu. 

 Zaleca się stosowanie co trzeciego panelu z perforacją w celu zapewnienia optymalnej wentylacji 
dachu i okapu. Panele podsufitki należy przytwierdzić gwoździami do łat. 

Wysunięcie okapu dachu do 40 cm 

 

 Wysunięcie okapu dachu powyżej 40 cm 
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Wyłaz dachowy 
 

W dachu części istniejącej należy zamontować wyłaz dachowy w miejscu istniejącego wyłazu 

Wyłaz jest zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym 
- Wymiar 54*75cm 
- Wyłaz dachowy z kołnierzem stanowiący funkcjonalne rozwiązanie pozwalające na sprawne i bez-

pieczne wyjście na dach. 
- Materiał kopuły: Poliwęglan o zwiększonej odporności na działanie czynników atmosferycznych oraz 

z ochroną przed promieniami UV. 
- Materiał ościeżnicy: Drewno sosnowe impregnowane próżniowo. 
- Cechy: Uchwyt umożliwiający blokowanie skrzydła w trzech pozycjach. 
- Montaż w dachu: O kącie nachylenia od 15° do 55°. 
- Budowa: Kołnierz uszczelniający jest integralną częścią wyłazu dachowego. 

 

4.1.11.2 Wykonanie prac 

Pokrycie z folii dachowej paroprzepuszczalnej 

Pokrycia z folii dachowej paroprzepuszczalnej należy wykonywać zgodnie z wymaganiami polskich norm 

i wymaganiami producenta. Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować się do następu-

jących zaleceń: 

a) folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko naciągając 

b) dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej 

c) folię należy przybić do krokwi gwoździami 

d) na folię należy przybić kontrłaty i łaty. 

e) następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm 

f) powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza foli. 

Arkusz należy włożyć�pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną  krawędź zawinąć ku 

górze i przybić na łatę nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody. 

g) Przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do wystają-

cego elementu. 

 

Pokrycie z blachy 
- Nachylenie połaci dachowej powinno być zgodne z PN-B-02361:1999.  

- Podłoża powinny mieć taką wytrzymałość i sztywność, aby pod wpływem przewidzianych nacisków ze-

wnętrznych (np. chodzenia) nie mogło następować uszkodzenie pokrycia dachowego.  
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- Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 

długości 2 m, nie powinien być większy niż 5 mm, i nie powinien wynikać z uskoków między poszcze-

gólnymi warstwami podłoża.  

- Podkład z łat może być wykonywany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m.  

- Przekrój łat powinien wynosić co najmniej 50x50 mm lub 50x60 mm. Rozstaw łat powinien wynosić 0,4 

długości arkusza lecz nie więcej niż 0,6m.  

- Przy kalenicy i okapie powinna być przybita deska grubości równej grubości łat.  

 

Podstawowe zasady montażu blach dachowych  

Blachy dachówkowe, (stosowane jako pokrycie dachowe) oraz blacha z rąbkiem stojącym powinny być 

układane na łatach drewnianych lub stalowych w odpowiednim rozstawie. Dla blach dachówkowych roz-

stawy podaje poniższa tabela. Dla blach dachówkopodobnych rozstawy podpór są uzależnione od wyso-

kości profilu, grubości blachy, kąta nachylenia dachu oraz położenia obiektu w strefie wiatrowej i śniego-

wej. W tym przypadku rozstaw podpór musi być obliczony i podany przez uprawnionego projektanta.  

Punktem odniesienia przy montażu blach jest okap: blachy należy układać prostopadle do niego. Arkusze 

blachy można montować zarówno od prawej jak i lewej krawędzi dachu. W przypadku blach dachówko-

wych i dużego nachylenia dachu wygodnie jest zacząć układanie od lewej strony (arkusze podsuwamy 

wówczas pod wcześniej ułożone).  

Przycinanie  

Do cięcia należy używać noża wibracyjnego (tzw. nibler) albo piłki ręcznej do blach, a do cięć wzdłużnych 

można stosować nożyce do blach grubych (tzw. kaczki). Rozcięte krawędzie są zabezpieczone antykoro-

zyjną powłoką cynku, która przylega do rdzenia stalowego i podczas cięcia zalewa jego brzegi. Krawę-

dzie cięcia nie wymagają zabezpieczenia.  

UWAGA! Zastosowanie piły tarczowej jest niedopuszczalne, gdyż wytwarza ona zbyt wysoką temperatu-

rę, powodującą wypalanie powłoki organicznej i cynkowej, co w rezultacie może sprzyjać powstawaniu 

ognisk korozji.  

Mocowanie wkrętami  

Do mocowania służą wkręty samowiercące SW35 posiadające uszczelkę neoprenową zapewniającą 

trwałość połączeń mimo naprężeń dachu. Przeciętne zużycie wynosi ok. 7 – 10 szt./m2 (wraz z monta-

żem obróbek).  

Wkręt należy zawsze mocować w środek fali niskiej. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków, które zapewnia 

osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

 

Układ warstw na dachu głównym: 

- blacha dachówkopodobna 
- łaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 6x4cm w rozstawie skoku blachodachówki 
- kontrłaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 3x4cm w rozstawie krokwi 
- folia dachowa wstępnego krycia (o gramaturze min 100 g/m2) 

- istniejąca konstrukcja dachu 

 

Uwaga!! Należy stosować pełne rozwiązania systemowe i stosować się ściśle do wytycznych 

montażowych danego producenta blachy  

Uwaga!! Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć dach przed ewentualnym zalaniem. 

 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy 

pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w spo-

sób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia dachu 
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powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

 

 

4.1.11.3 Kontrola jakości 

Ogólne zasady jakości Robót podano w specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne. Kontrola związana z 

wykonywaniem robót ciesielskich powinna być przeprowadzana w zakresie wszystkich etapów robót, wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót 

zostały spełnione. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Apro-

bat Technicznych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, 

kontrola powinna obejmować: 

 

4.1.11.4 Odbiory 

Roboty uważa się za wykonaną z opracowana dokumentacja projektową, szczegółowa specyfikacja tech-

niczną jak i uwagami Inspektora Nadzoru gdy wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki pozytywne. Odbiór 

robót należy dokonywać zgodnie z zawartą Umową jak i polskimi normami.. 

 

Odbiór podłoża- o badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas su-

chej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, o sprawdzenie równości powierzchni 

podłoża (deskowania należy przeprowadzać za pomocą łatykontrolnej o długości 2 m lub za pomocą 

szablonu z podziałka 

 

Odbiór robot pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrud-

niony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (deskowania i łat,) 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem. 

 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koń-

cowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu. Podstawę do odbioru robot po-

krywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

polaczenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpie-

czę eksploatacyjnych. 

 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

4.1.11.5 Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.03.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
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- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań niepalności materiałów budowla-

nych. 

Normy związane: 

- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste, 

- IN-EN-338:1999  drewno konstrukcyjne, 

- PN-76/0-4906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania, 

- PN-71/B- 10080 roboty ciesielskie. - wymagania i badania przy odbiorze. 

-PN-B-02361  Pochylenia połaci dachowych 

- PN – 61/B-19245  roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 

-PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I ,część 4 Arkady War-

szawa). 

 

4.2 Zagospodarowanie terenu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 

4.2.1 Nawierzchnie utwardzone  
  
Nawierzchnia z kostki brukowej 

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym (dwa odcienie)  stanowi materiał z którego wykona-
na jest chodniki do budynku, ciąg pieszo jezdny, a także dojścia do projektowanego parkingu.  

Podbudowę stanowi 5 cm podsypka piaskowo-cementowa oraz 15cm warstwa tłuczniowo-klińcowa. 

Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 o grubości 6 cm (8cm na fragmencie przeznaczo-
nym pod ruch kołowy) ujęta jest w krawężniki betonowe 50x20x6cm przy chodnikach.  

Kolorystyka – szara w dwóch odcieniach ( grafit i szary) 

Użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa oraz krawężniki muszą 
posiadać atest wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w za-
kresie : 

a) wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów 

b) wytrzymałości na uciskanie 

c) nasiąkliwości 

d) odporności na działanie mrozu 

e) ścieralności 

Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z wymaganiami po-
danymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111; BN-80/6775- 03/01, BN-80/6775-03/02 i normy 
niemieckiej DIN 18501. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki: 

- grubość : ± 5 mm, 

- wymiary w rzucie : ± 3 mm. 

 
 

4.2.1.1 Materiały 

Kostka brukowa nieregularna wysokości 8cm wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy na-

wierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]. W zależności od jakości surowca 
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skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I i II.W zależności od dokładności 

wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 

Wymagania 

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane ce-

chy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 

 

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

L.p

. 

Cechy fizyczne i wytrzymałościowe Klasa Badania według 

 

 

 

 

I II  

 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie po-

wietrzno -suchym, MPa, nie mniej niż: 

160 120 PN-B-04110 [3] 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w centy-

metrach, nie więcej niż 

0,2 0,4 PN-B-04111 [4] 

3 Wytrzymałość na uderzenie ( zwięzłość ), 

liczba uderzeń, nie mniej niż 

12 8 PN-B-04115 [5] 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamrażanie nie bada się Całkowita PN-B-04102 [2] 

 

Tablica 2. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 

Wyszczególnienie Wielkość (cm) Dopuszczalne odchyłki dla gatunku ( 

cm ) 

 

 

5 6 8 10 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 

Stosunek pola pow. Dolnej ( stopki) 

do górnej (czoła), nie mniejszy niż 

    0,7 0,6 0,5 

Nierówności pow. Górnej (czoła), 

nie większe niż 

    ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8 

Wypukłość powierzchni bocznej, nie 

większa niż 

    0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego krawędzi 

powierzchni górnej ( czoła ) w stop-

niach, nie większe niż 

    ± 6 ± 8 ± 10 

 

Cement 

Cement stosowany do podsypki i wypełniania spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i 

odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701 [9]. 

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [13]. 

 

Kruszywo 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 

[7]. 

Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy ce-

mentowo -piaskowej o frakcji od 0 do 3 mm. 

Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo - żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej 

nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8 %. 
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Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji ( grupy frakcji ). 

Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

 

Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-

B-32250 [10]. Powinna być to woda „odmiany 1". 

Badania wody należy wykonywać: 

w przypadku nowego źródła poboru wody 

w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. Zmętnienia, zapachu, barwy. 3 

 
 
 
Nawierzchnia z ekokraty 

Na parkingach  ( miejscach postojowych) od strony ul. Kunieckiej przewiduje się montaż ekokraty/ 
kraty trawnikowej 

 Kratka trawnikowa - kwadratowa lub prostokątna krata z tworzywa o boku ok. 50cm, wysokości 
około 4-5cm służąca do wzmocnienia nawierzchni trawiastych lub żwirowych przystosowanych do 
ruchu pieszego lub kołowego. 

 Podłoże pod kratkę trawnikową powinno być odpowiednio zagęszczone i przygotowane albo pod 
nawierzchnię żwirową albo trawiastą. 

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z EKOKRATKI GEOSYSTEM 

Stabilność nawierzchni oraz odporność na działanie obciążenia gwarantuje odpowiednio wykonana 
podbudowa. Rodzaj podbudowy powinien być określony w projekcie budowlanym. Prawidłowe wy-
równanie i ubicie warstwy nośnej i wyrównującej daje pewność, iż kratki nie uszkodzą się pod kołami 
samochodów, a na drodze nie będą tworzyły się koleiny 

MONTAŻ EKOKRATKI etapy: 

Wysokość podbudowy zależy od przeznaczenia nawierzchni oraz warunków regionalnych. Na grun-
tach mniej przepuszczalnych (np. glina) zaleca się podbudowę o ok. 20 cm głębszą. 
1. Wytyczyć kształt nawierzchni za pomocą palików i sznurka. 
2. Wybrać ziemię na odpowiednią głębokość – zależną od charakteru planowanej nawierzchni. 
3. Podłoże wyrównać i zagęścić mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym). 
4. Wykop wypełnić warstwą nośną odpowiedniej wysokości, a następnie wyrównać i zagęścić. 
5. Na warstwie nośnej wysypać piasek i równomierne rozprowadzić (grubość ok. 2,5 cm). Przy krat-
ce wypełnionej trawą jako podłoże zalecana jest mieszanka z przesianego kompostu z piaskiem i 
perlitem (dla lepszego wzrostu trawy). 
6. Kratki układać rzędami, łączyć zaczepami za pomocą młotka gumowego. 
7. Podłoże lekko wyrównać za pomocą zagęszczarki. 
8. Kratki wypełniać według uznania. 
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Wskazówki: 

1. Układanie kratek rozpoczynamy od wyprowadzenia narożnika, zaczepy pierwszej kratki wyzna-
czają kierunek układania kolejnych. 

2. Kratki można łatwo przycinać ręczną piłą tarczową, piłą łańcuchową lub brzeszczotem. 

3. Przy zakładaniu trawnika, po wypełnieniu otworów ziemią lub mieszanką ziemi kompostowej i per-
litu bądź żwiru, należy podlewać by spowodować osiadanie podłoża do poziomu ok. 1cm 

4. Po wysiewie należy szczególnie zadbać o odpowiednie uwilgotnienie podłoża. Zraszanie wykonu-
je się częściej, ale nie obficie i delikatnie, aby utrzymywać stałą wilgotność. Zraszanie musi być 
drobnokropliste (mgławicowe) i w normalnych warunkach pogodowych winno być przeprowadzane  
odstępach 2-3 dniowych. 

5. Przy nawierzchni żwirowej w celu uniknięcia wzrastania chwastów, między kratką a warstwą wy-
równującą można zastosować agrowłókninę. 

6. Wskazane jest wymieszanie górnej warstwy gleby z piaskiem, wysianie nasion 1cm poniżej ścian-
ki kratki i przykrycie ich warstwą kompostu lub torfu o grubości 1cm 

7. Układając kratki na terenach pochyłych, skarpach należy przytwierdzić je kotwami mocującymi. 

8. Sugerujemy zastosowanie mieszanki trawy przeznaczonej na aktywnie wykorzystywane murawy, 
odpornej na deptanie i mechaniczne uszkodzenia, odpornej na suszę, posiadającą rozbudowany 
system korzeniowy. 

9. Powierzchni nie należy eksploatować do momentu całkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-6 tygo-
dni), unikać długotrwałego parkowania pojazdów. 

http://www.ogrodniczy-sklep.pl/kratka-trawnikowa-wzmocnienie-trawnikow_k_30.html
http://www.ogrodniczy-sklep.pl/kratka-trawnikowa-wzmocnienie-trawnikow_k_30.html
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10. Późniejsza pielęgnacja nawierzchni jest taka sama jak zwykłego trawnika – koszenie, nawadnia-
nie, nawożenie. 

 

 

 

 

* Kratki można również zasypać kruszywem – dzięki temu zyskujemy bardzo wytrzymałą nawierzch-
nię, w 96% wodoprzepuszczalną i łatwą w utrzymaniu. 
Duży wybór rodzaju wypełnień, wielkości i kolorystyki kamieni daje możliwość uzyskania spójnej 
kompozycji z otoczeniem. Wykorzystanie naturalnego kamienia w realizacjach jest zgodne z naj-
nowszymi trendami w projektowaniu  
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 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
 
Przewiduje się  ułożenie kostki brukowej szerokości 50cm wokół budynku jako opaski.  
Opaskę zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego i czerwonego o wysokości 5 cm na warstwie 

piasku gr. 3 cm i 15 cm warstwie pospółki żwirowej 

 
Kostkę ograniczyć krawężnikiem 25x6x50. Kostkę układać ze spadkiem 2% od budynku. W miejscu pod 
rurami spustowymi ułożyć korytka ściekowe z prefabrykatów betonowych 
 

 

 

4.4.1.2 Wykonanie prac 

Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

 

Podsypka 



„Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” 

na dz. ew 101/4 w miejscowości  Zabiele gm. Rzekuń; pow. ostrołęcki 
SPECYFIKACJA TECHNCIZNA WYKONANAI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

51 

29 04  2019                                                                  Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

 

Nawierzchnia z kostki ułożona będzie na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm. 

Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2. niniejszej ST oraz 

z PN-S-96026 [12]. 

Współczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo - piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 

0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 

Układanie kostki nieregularnej 

Kostkę można układać w różne desenie: 

deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi, 

deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45° do osi drogi, 

deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45° w przeciwne strony na każ-

dej połowie jezdni, 

deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. 

Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. 

Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie 

wymaga przycinania kostek przy krawężnikach. 

Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach po-

winny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 

Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla roz-

graniczenia kierunków ruchu jezdni powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch rzędów 

kostek o odmiennym kolorze. 

 

Szczeliny dylatacyjne 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej 

w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub 

zmiana sztywności podłoża. 

Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku 

jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości 

jezdni. 

 

Warunki przystąpienia do robót 

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, je-

żeli temperatura otoczenia jest + 5°C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0°C lub 

niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewa-

ne są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie ciepl-

nym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej należy chronić w sposób po-

dany w PN-B-06251 [6]. 

 

Ubijanie kostki 

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełniania 

spoin. 

Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową na-

leży ubijać dwukrotnie. 

Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wy-

maganej niwelety. 

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekro-

ju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-

piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

 

Wypełnienie spoin 

Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następują-

cych 
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wymagań: 

piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt. 2.5. 

cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt. 2.4. 

wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa. 

przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1 

% cementu w stosunku objętościowym 

głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm zaprawa ce-

mentowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką 

 

Pielęgnacja nawierzchni 

Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega 

na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez 

okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymać w stanie wilgotności 

przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, na-

wierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 

 

4.2.1.3 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne 

4.2.1.4 Odbiory 

Jednostką obmiarową jest 1m
2
 wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, je-

żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

Roboty związane z wykonanie wyrównania podbudowy należą do robót ulegających zakryciu. Zasady 

ich odbioru są określone w rozdziale „Wymagania ogólne" pkt.8 

4.2.1.5 Przepisy związane 

PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 

PN-B-04102 materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boe-

hmego 

 

PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwię-

złość ) 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa  

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania tech-

niczne i badania przy odbiorze 

BN-69/731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-74/6771-04        Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

BN-66/6775-01        Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

BN-66/6775-03/01    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i to-

rowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i to-

rowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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4.2.2 Wyposażenie dodatkowe  
Wyposażenie zewn, 
4.2.2.1 Ławka parkowa z oparciem 
 Ławka wykonana jest z rur ST 3S o średnicy 52-55 mm i 32-35 mm,  

 szerokość siedziska 55-60 cm, oparcia profilowane wysokość 48-50 cm,  

 Wysokość siedziska 40 – 42 cmod podłoża.  

 Dodatkowo w połowie szerokości siedziska konstrukcja wzmocniona i zabezpieczona przed łama-

niem listew drewnianych rurą ST 3S o średnicy 32-35 mm. Całość odkwaszana i cynkowana. 

 Szerokość ławki 65-67 cm, długość 185-190 cm, wysokość 83-85cm od poziomu podłoża.  

 Elementy drewniane to listwy o wymiarach 4,2 – 4,5 cm x 8 – 8,2cm x 180 – 185 cm, z drewna jo-

dłowego, szlifowane oraz impregnowane impregnatem typu rustikal drewnolit (dwukrotnie), następ-

nie lakierowane lakierami zewnętrznymi w kolorze brązu. 

  Ławka posiada wypusty uniemożliwiające wyrwanie z ziemi, służące do wbetonowania betonem B 

20 na głębokość 1 m. 

 Fundament punktowy- słupek  20x 50cm gł 100, z bet B25 

 
 

4.2.2.2 Kosz na śmieci 
 Pojemnik zawieszony na słupku, ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany z blachy o grubo-

ści 1,5 mm, wyposażony w daszek, wykonany z blachy o grubości 2 mm.  

 Posiada popielniczkę.  

 Montaż kosza – mocowanie w betonowym fundamencie.  

 Opróżnianie – obrót pojemnika o 180 stopni.  

 Wysokość całkowita z elementem kotwiącym 125 cm.  

 Wymiary kosza: 410x400x670mm.  

 Wymiary kompletne: 480x400x1250mm.  

 Waga ok 15 kg.  

 Pojemność ok 35 l. 
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4.2.2.3 Stojak na rowery – długość 3,0m  

 

Stojaki na rowery wykonane z twardych profili stalowych, powierzchnia jest chroniona dzięki ogniowemu 

ocynkowaniu, co zapewnia niemal nieograniczoną żywotność stojaka, są dostosowane do kotwienia do pod-

łoża albo do zabetonowania. Zależnie od wybranego typu dostarczany jest z końcówkami do zabetonowania 

albo do kotwienia. 

 

 

4.2.3 Zieleń  

4.2.3.1 Wykonanie prac 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charaktery-

styki: ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 

w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona 

na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 

chemicznie. odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
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Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Go-

towa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanki piaskowo-ziemnej (piasek płukany 

65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr. 12 cm 

Drzewa i krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wyso-

kość pnia, numer normy. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charaktery-

stycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

 na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, u roślin sadzonych z bryłą 

korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i 

nie uszkodzona, 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u 

form kulistych,  

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,  

 przewodnik powinien być praktycznie prosty,  

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  

 dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze,  

 u form naturalnych drzew. 

 

Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerowa-
nia szkodników, oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

4.2.3.3 Materiały 

Z uwagi na znaczną ilość miejsca w ogrodzie  przewiduje się uzupełnienie przestrzeni o atrakcyjne wi-
zualnie gatunki roślin . Projektowana roślinność wprowadzona została wzdłuż budynku oraz w  wol-
nych przestrzeniach uzupełniających parkingi i ciągi pieszo jezdne. Wybrano gatrunki iglaste, mało 
wymagające o ciekawej kolorystycznie barwie i zróżnicowanym pokroju 

 
A.Jałowiec płożący 'Wiltonii' – sztuk.30, sadzony będzie wzdłuż ogrodzenia przy parkingach oraz 
przy planowanym odrębnym opracowaniem boisku, rozsada naprzemiennie z dobranym drugim gatun-
kiem o odmiennej barwie  
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Juniperus horizontalis 'Wiltonii' / Synonimy lac.: Juniperus horizontalis 'Blue Rug' 
 

 
 
Krzew iglasty o niskim, ścielącym pokroju i dosyć silnym tempie wzrostu, tworzący wspaniałe, gęste 
kobierce szczelnie okrywające podłoże. Po 10 latach uprawy krzew ma około 2-2,5 metra średnicy 
przy zaledwie 0,1 m wysokości. Pędy i gałązki są wiotkie, mocno rozgałęzione, ścielą się po ziemi, a 
ich końce nie wznoszą się ku górze. Drobne, słabo odstające i ostro zakończone igiełki gęsto okalają 
wałeczkowate pędy. Igły są niebieskawe lub zielono-niebieskie. Gałązki łatwo się ukorzeniają tworząc 
zwarte i trwałe kobierce. Zimą krzewy nabierają lekko fioletowej barwy, zwłaszcza w miejscach nasło-
necznionych. W sprzedaży bywają dostępne formy szczepione oferowane w postaci miniaturowych 
drzewek o malowniczo zwisających pędach. Odmiana amerykańska, wprowadzona na rynek przez 
Wilton Nurseries z Connecticut w 1914 r., do dziś cieszy się dużą popularnością w Europie i Ameryce. 
W sprzedaży bywa oferowana pod nazwą ‘Blue Rug’. Odmiana o minimalnych wymaganiach uprawo-
wych, w pełni mrozoodporna. Dobrze rośnie nawet na glebach bardzo lekkich, o niskiej zawartości 
składników pokarmowych. Gleby ciężkie należy przed sadzeniem krzewów rozluźnić dodając do nich 
piasku. Wymaga stanowiskach słonecznych. Krzew stanowi doskonałą alternatywę trawników, 
zwłaszcza w miejscach suchych i nieurodzajnych. Polecany do uprawy w ogrodach przydomowych i 
na skalnikach. Sadzony na nasypach umacnia je i zabezpiecza przed erozją, a zwarty kobierzec chro-
ni glebę przed zachwaszczeniem. Zalecana gęstość sadzenia to 2 sztuki na metr kwadratowy. świet-
nie komponuje się z innymi roślinami iglastymi, szczególnie o złotym zabarwieniu łusek lub igieł, stwa-
rzając im kontrastujące, niebieskie tło. Wyjątkowo ciekawie prezentują się krzewy sadzone na skar-
pach lub wzniesieniach zabezpieczonych murkiem oporowym. Zwieszające się pędy imitują wówczas 
spływającą wodę ożywiając ogród. Podobny efekt można uzyskać sadząc krzewy w dużych pojemni-
kach.  

 
grupa roślin iglaste 

grupa użytkowa iglaste 
forma krzew 

siła wzrostu wzrost typowy dla gatunku 
pokrój płożący 

docelowa wysokość od 0,1 m do 0,2 m 
barwa liści (igieł) szare, niebieskawe, srebrzyste 

zimozieloność liści (igieł) igły zimozielone 

owoce 
niebieskie 
szyszki, szyszkojagody 

nasłonecznienie stanowisko słoneczne 

wilgotność 
podłoże suche 
podłoże umiarkowanie wilgotne 

ph podłoża 
odczyn kwaśny 
odczyn lekko kwaśny 

rodzaj gleby 
piaszczysta 
przeciętna ogrodowa 
roślina tolerancyjna 

walory 
ozdobne z liści/igieł 
roślina zimozielona 

zastosowanie 
ogrody przydomowe 
roślina okrywowa 

http://www.e-katalogroslin.pl/api/image.php?id=13215&size=large
http://www.e-katalogroslin.pl/api/image.php?id=13215&size=large
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ogrody skalne 
ogrody wrzosowiskowe 
pojemniki 
w grupach 

strefa 5a 

 
 

 
B. Juniperus horizontalis Mother Lode - Jałowiec płożący Mother Lode – sztuk.60, sadzony będzie 
wzdłuż ogrodzenia przy parkingach oraz przy planowanym odrębnym opracowaniem boisku, rozsada 
naprzemiennie z dobranym drugim gatunkiem o odmiennej barwie 

 
Sadzony naprzemiennie z  pierwszym Jałowiec płożący 'Wiltonii'  
Atrakcyjny krzew posiadający ciekawe igły o złocistym zabarwieniu. Po 10 latach jałowiec dorasta do 
0,1 m wysokości i 1 m średnicy. Pędy rośliny układają się promieniście od środka krzewu. Odmiana w 
pełni odporna na niskie temperatury. Najlepiej rośnie na glebach przepuszczalnych, lekkich 
oraz na stanowiskach słonecznych. Okrywowa odmiana tworzy piękne kompozycje kolorystyczne z 
ciemniejszymi roślinkami. Znakomicie wyglądają posadzone w ogrodach skalnych i alpinariach. 

 

Cechy produktu 

forma krzew 

pokrój płożący 

barwa liści (igieł) żółte, złociste 

wilgotność 
podłoże suche 
podłoże umiarkowanie wilgotne 

rodzaj gleby 
piaszczysta 
przeciętna ogrodowa 
roślina tolerancyjna 

zastosowanie 

ogrody przydomowe 
ogrody skalne 
w grupach 
kompozycje ogrodowe 
kompozycje naturalistyczne - parki i ogrody 
ogrody wrzosowiskowe 
pojemniki 

siła wzrostu roślina wolnorosnąca 

docelowa wysokość od 0,1 m do 0,2 m 

zimozieloność liści (igieł) 
tak 
liście (igły) zimozielone 

nasłonecznienie stanowisko słoneczne 

ph podłoża 
pH kwaśne 
pH lekko kwaśne 

walory 
ciekawy pokrój 
ozdobne z liści / igieł 
roślina zimozielona 

strefa mrozoodporności 5a 

wielkość doniczki C2 

http://www.iglaki24.pl/galerie/j/juniperus-horizontalis-mothe_236783.jpg
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całkowita waga rośliny z do-
niczką do wysyłki 

2 kg 

wysokość sadzonki (mierzona 
tylko część bez korzenia) 

od 5 cm do 10 cm 

szerokość sadzonki od 10 cm do 20 cm 

 
C. Pinus mugo - Sosna górska - Kosodrzewina Mugo bryła – sztuk 20 
Sadzona będzie wzdłuż ogrodzenia przy parkingach pomiędzy jałowcem płożącym 

 
 
Odmiana sosny o dużej ilości podgatunków botanicznych. Naturalnie zasiedla góry środkowej 
i południowej Europy.  
Rośnie w formie krzaczastej z pokładającymi się i wznoszącymi pędami. Igły ciemnozielone, podwójne, 
grube i sztywne. Jest mrozoodporna. Preferuje stanowiska słoneczne, nie ma większych wymagań gle-
bowych. Można przycinać w celu formowania kształtu. 

Cechy produktu 

forma początkowo krzew - później drzewo 

pokrój krzaczasty rozłożysty 

barwa liści (igieł) ciemnozielone 

wilgotność roślina tolerancyjna 

rodzaj gleby roślina tolerancyjna 

zastosowanie 

ogrody przydomowe 
parki 
zadrzewienia krajobrazowe  
kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) 
rekultywacja 
zieleń publiczna 
roślina okrywowa 
ogrody skalne 
ogrody wrzosowiskowe 
kompozycje naturalistyczne - parki i ogrody 
rabaty 
w grupach 
soliter - pojedynczo 
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pojemniki 
rabaty 

siła wzrostu wzrost typowy dla gatunku 

docelowa wysokość od 2 m do 3 m 

docelowa szerokość od 2 m do 3 m 

zimozieloność liści (igieł) tak 

owoce 
brązowe 
szyszki, szyszkojagody 

nasłonecznienie stanowisko słoneczne 

ph podłoża roślina tolerancyjna 

walory 

ciekawy pokrój 
ozdobne owoce 
roślina zimozielona 
roślina tolerancyjna 

strefa mrozoodporności 4 

wielkość doniczki bryła 

całkowita waga rośliny z doniczką do wy-
syłki 

100 kg 

wysokość sadzonki (mierzona tylko część 
bez korzenia) 

od 200 cm do 250 cm 

 
D. Cyprysik lawsona Golden Wonder- sztuk 20 sadzony będzie przy frontowym ogrodzeniu po 
dwóch stronach wjazdu głównego 

 

 
 

Charakterystyka odmiany 
Stanowisko:  słoneczne/cieniste 
Mrozoodporność:  -20°C 
Wymagania wodne:  umiarkowana wilgotność 
Odczyn gleby:  kwaśny 
Preferencje glebowe:  żyzna 
Kolor liści/igieł:  żółty 
Zimozieloność:  tak 
Tempo wzrostu:  roślina szybko rosnąca 
Typ rośliny:  krzew 
Docelowa wysokość:  od 2m do 3m 
Cecha wyróżniająca:  na żywopłoty i szpalery 
 
E. Trawnik 
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Na opracowywanym terenie projektuje się trawniki  wykonane siewem (ok. 1400m2). Teren, na któ-

rym wysiana ma być trawa musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń Przed wysiewem na te-

renie należy rozprowadzić wyrównać i splantować ok 10 cm ziemi urodzajnej ziemi oraz 3cm kom-

post. Świeżą warstwę ziemi przed wysiewem nasion trzeba watować wałem gładkim, a następnie wa-

lem z kolczatką lub dokładnie zagrabić. W celu uzyskania równej zwartej murawy, nasiona powinny 

być wysiewane w dni bezwietrzne. Najlepszym okresem do wysiewu jest wiosna lub wczesna jesień 

gdy gleba jest wilgotna a temperatura powietrza nie spada poniżej 10oC. Na terenie płaskim na 

100m2 przeznaczamy ok. 3kg nasiona trawy. Po obsianiu terenu całość grabimy lub wałujemy Mie-

szanka na trawnik wykonana powinna być gatunków: 

- kostrzewa czerwona rozłogowa - 20% 

- kostrzewa owcza - 15% 

- kostrzewa różnolistna - 15% 

- mietlica biaława -15% 

- wiechlina łąkowa - 20% 

- życica trwała -15% 

Po wykonaniu robót budowlanych teren opracowania należy oczyścić ze śmieci i resztek budowla-

nych. Teren, na którym będą zakładane nowe rabaty z krzewami, bylinami trzeba przekopać, usunąć 

chwasty, pozostałe śmieci i drobniejsze kamienie. Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia roślin-

ne należy rozłożyć 10 cm warstwę odchwaszczonego humusu miejscowego. Po przygotowaniu pod-

łoża rośliny należy sadzić do dołów zaprawionych odchwaszczonym humusem lub ziemią ogrodni-

czą. 

Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny od-

powiadać normie BN-65-9125-02. Sadzone rośliny powinny być dojrzałe, prawidłowo uformowane, z 

zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wprowadzone zgodnie z wy-

maganiami agrotechniki szkółkarskiej. System korzeniowy powinien być skupiony prawidłowo rozwi-

nięty. Bryła korzeniowa nie może być uszkodzona bądź przesuszona. 

Krzewy i pnącza sadzone z pojemników powinny być w nich hodowane. 

Wszystkie rośliny po posadzeniu należy systematycznie podlewać. Założone rabaty należy wyściół-

kować korą drzewną warstwą grubości 5 cm. Wskazana jest pielęgnacja roślin przez co najmniej rok 

po posadzeniu. ‘ 
1 

Trawniki wykonywane metodą siewu - używając gotowej mieszanki ekstensywnej zawierające odpo-

wiednie gatunki, nie wymagające szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, odpornych na spaliny i in-

ne zanieczyszczenia miejskie.  

 

4.2.3.3 Sprzęt 

Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość  
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących obiektów i urządzeń podziemnych, prace należy 
wykonać ręcznie.  
 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Budowy.  
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane i 
przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.  
 
Konstrukcja stalowa i z drewna klejonego przed wysyłką z wytwórni powinna być odebrana 
protokolarnie i wysłana w kolejności uzgodnionej z Wykonawcą.  
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Przy przewożeniu materiałów należy przestrzegać zasad kodeksu drogowego.  

 

4.2.3.4 Kontrola jakości robót 

1. Kontrola jakości materiału  
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania Robót, objętych niniejszym Kontraktem, muszą 
odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjom Technicznym, posiadać 
certyfikaty oraz świadectwa jakości i uzyskać akceptację Inżyniera Budowy.  
 
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do przeprowadzenia permanentnej Kontroli jakości materiałów, 
po ich dostarczeniu na plac budowy, przed ich wbudowaniem. Wyniki kontroli powinny być 
odnotowane w Dzienniku Budowy.  
 
2. Kontrola jakości wykonania robót  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru. Realizacja robót musi być 
zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepisów oraz ze sztuką inżynierską.  
 
Szczególnej kontroli jakości podlega:  
 
a) Wytyczenie usytuowania poszczególnych obiektów i ich części składowych, trwałe zabezpieczenie 
tego wytyczenia  
 
b) Wykonanie robót betonowych, elementów żelbetowych i zapraw.  
 
Kontroli należy poddawać:  

 
 -jakość i rodzaj stosowanych składników mieszanki betonowej 
 -przebieg procesów produkcyjnych mieszanki betonowej 
 -wyposażenie wytwórni betonu lub węzła betoniarskiego  
 -jakość mieszanki betonowej  
 -jakość mieszanki zapraw murarskich i tynkarskich  
 -warunki transportu i składowania cementu i kruszywa  
 -warunki transportu mieszanki  
 -proces układania i zagęszczania mieszanki  
 -wykonanie i montaż zbrojenia  
 -wykonanie szalunków  
 -pielęgnacja betonu  

 
Jakość betonu oraz zgodność z Dokumentacją i recepturą laboratoryjną  
powyższe Kontrole należy przeprowadzać w czasie całego procesu realizacji 
i robót betonowych, poczynając od momentu dostawy materiałów, aż do ukończenia robót 
betonowych. Wyniki Kontroli powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i przedkładane 
Inżynierowi Budowy do akceptacji.  
 
c) Wykonanie elementów warstw nawierzchni i żywopłotu -ogrodzenia  
 
Kontroli należy poddawać:  
 

 -jakość materiału , zagęszczenie warstw podłoży 
 

 -warunki transportu i składowania  
 
Wykonawca zobowiązany jest do stałej kontroli jakości i zgodności używanych materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  
 
Na żądanie Inżyniera Budowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć  
wyniki swoich pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych.  
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4.2.3.5 Przedmiar robót 

Jednostkami przedmiaru powinny być:  
 

 m3 -dla betonów formowanych na placu budowy oraz zapraw  
 

 m2 -dla nawierzchni   
 

 tony/kg  -dla wykonania i montażu stalowych elementów  
 

 tony/kg -dla zbrojenia elementów żelbetowych  
 

  kpl- szt. -dla urządzeń i kotew  
 
Przedmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi  
i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w przedmiarze kontraktowym.  
Ilość faktycznie wykonanych robót oblicza się wg pomiarów sporządzonych przez służby geodezyjne 
oraz wg operatu powykonawczego. Wynik tych obliczeń umieszcza się w Księdze Obmiaru.  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlegają akceptacji Inżyniera 
Budowy i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
 
Zmiany ilościowe lub jakościowe w stosunku do rozwiązań technicznych, podanych w Dokumentacji 
Projektowej, mogą być uwzględnione w obmiarze robót jedynie pod warunkiem wpisania ich w 
Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inżyniera Budowy.  

 

4.2.3.6 Odbiór 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową Specyfikacjami, normami (PN) i 
wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania wykazały pozytywne wyniki przy 
uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji.  
 
Należy wyróżnić:  
 

 Odbiór częściowy, obejmujący roboty zanikające lub ulegające zakryciu  
 

 Odbiór Końcowy Obiektu  
 

 Odbiór Ostateczny całego zadania inwestycyjnego  
 
 Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu  
 
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej Komisyjnej ocenie ilości i 
jakości wykonania Robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie Robót ulegają 
zakryciu lub są niedostępne.  
 
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie, umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub 
korekt, bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
 
Odbioru dokonuje Komisja, w której skład wchodzi bezpośredni Wykonawca oraz Inżynier Budowy  
w asyście branżowego Inspektora Nadzoru.  
 
Gotowość i potrzebę wykonania odbioru częściowego dla danego fragmentu Robót zgłasza 
Wykonawca, wpisem do Dziennika Budowy z równoczesnym powiadomieniem Inżyniera Budowy o 
proponowanym terminie odbioru.  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Budowy, na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary i obserwacje oraz w 
konfrontacji z Dokumentacją  
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, czy też z ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia 
Robót.  
 
Prace Komisji Odbioru Częściowego muszą być zakończone protokołem, zawierającym przyzwolenie 
do kontynuowania Robót.  
 
 
 Odbiór Końcowy Obiektu 
 
Odbiór Końcowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w zakresie 
objętym Kontraktem. Ocenie podlega ilość, jakość i zgodność zrealizowanych Robót oraz 
wbudowanych materiałów.  
 
Gdy całość Robót budowlano - montażowych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie całkowicie 
ukończona i przejdzie z wynikiem pomyślnym, wszystkie próby końcowe przewidziane przepisami 
oraz Kontraktem, Wykonawca zawiadamia Inżyniera Budowy o gotowości do Odbioru Końcowego, 
wpisem do Dziennika Budowy.  
 
Odbiór ostateczny Budowy powinien być dokonany w terminie przewidzianym w Kontrakcie, po 
dostarczeniu Inżynierowi Budowy kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania Odbioru.  
 
Termin odbioru Końcowego oraz skład Komisji wyznacza i wysyła zaproszenia Inżynier Budowy.  
 
W toku odbioru ostatecznego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń  
podjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza dotyczących 
realizacji Robót uzupełniających lub poprawkowych.  
 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót, tylko nieznacznie odbiega od 
wymagań Dokumentacji, czy też Specyfikacji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
Obiektu, Komisja może dokonać  
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót.  
 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru, Roboty poprawione lub uzupełniające muszą być 
spisane w protokóle odbioru i zrealizowane przez Wykonawcę w terminie, wyznaczonym przez 
Komisję i na koszt Wykonawcy.  
 
 

4.2.4 Ogrodzenie 

Projekt przewiduje budowę nowego ogrodzenia  od drogi gminnej oraz ogrodzenie boiska 

 

Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robot związanych z wykonaniem na-

stępujących prac: 

- Wykonanie prac odgrzybieniowych murów oraz fragmentów posadzek po odkryciu parkietu, w tym: 

- zbicie zmurszałych tynków na całej wysokości ścian - na długości określonej wg rysunków załączo-

nych do dokumentacji. 

- dokładne oczyszczenie podłoża - szczotkami drucianymi; 

- smarowanie preparatem grzybobójczym  

 

4.2.4.1 Materiały 

 
Projektuje się ogrodzenie systemowe z paneli siatki przetłoczonej  wstawianymi pomiędzy słupkami 
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Panele ogrodzeniowe 3D wykonane z prętów o grubości 5 mm, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 

20 cm w poziomie. Powinny posiadać trzy lub cztery poziome przetłoczenia usztywniające w kształ-

cie litery V 

  

1. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

a) Stopy betonowe pod słupki stalowe oraz fundament betonowy prefabrykowany  pod ogrodzenie z 

elementów prefabrykowanych wys. 30 cm z betonu zbrojonego wibrowanego 35/45 ( łączniki na-

rożne ,proste i końcowe wys. 30 cm na słupki max szer. 60 cm, deska betonowa prosta 

240x30x0,06 wzór gładki) 

b) Elementy montażowe systemowe, ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo , 

mocowania na śruby ocynkowane zrywane - system anty wandal 

c) Panele ogrodzeniowe 3D, ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo. szerokości 2505mm , 

wysokości 1560mm , min 3 wzmocnienia w postaci przetłoczeń poziomych , średnica drutów po-

ziomych 5mm , średnica drutów pionowych 5mm , odstęp pomiędzy drutami pionowymi wynosi 

5cm, 

d) Słupki ogrodzeniowe bezpodporowe, wykonane z profilu stalowego zamkniętego 40x60x2400 mm 

i 60x60x2400 mm ocynkowanego pomalowanej proszkowo  farbami antykorozyjnymi. Wysokość 

słupka dobrana do wys. siatki i przyjętego systemu montażu w stopie (ok. 1,75 m nad stopą). Każ-

dy słupek będzie wyposażony w 4 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mro-

zoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV. 

e) Słupki, elementy montażowe i panele pokryte są podwójną powłoką antykorozyjną: 

- warstwą cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491 malowane 

proszkowo - najwyższej jakości farbą poliestrową nanoszoną metodą elektrostatyczną . 

e) Słupki pośrednie , wykonanie, wysokość słupka i zakończenia j .w. 

f) Słupki narożnikowe , wykonanie, wysokość słupka i zakończenia j .w. 

g) Beton C12/B15 dla stóp pod słupki, fundamenty pod słupki przybramowe beton c16/.B20. 

h) deski i bale iglaste do szalunków. 
i) stal zbrojeniowa folia izolacyjna. 

j)   Brama stalowa przesuwna  szer 6m pokryta są podwójną powłoką antykorozyjną: warstwą cynku w 

procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491 oraz malowaniem proszkowym 

- najwyższej jakości farbą poliestrową nanoszoną metodą elektrostatyczną , światło przejazdu 

bram wyniesie 6,0 m -1 szt (wysokość skrzydeł dobrać do wys. ogrodzenia. ) wyposażone w za-

mek i listwę zębatą, napęd ręczny   

k) Furtki jednoskrzydłowe o szerokości przejścia 1,0 m 2 szt ; wysokość - jak ogrodzenie wyposażona 

w zamek klamkę i okucie. Konstrukcja z profili zamkniętych, wypełnienie panel z siatki,  kolor grafit, 

zabezpieczenie antykorozyjne , malowanie proszkowe 

 

2. WYKONANIE ROBOT 

 

Ogrodzenie z paneli ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor grafitowy na słupkach z pro-

fili zamkniętych 40x60x2400mm ocynkowanych i pomalowanych farbą antykorozyjną Słupki te bę-

dą u góry zamknięte kapturkami z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV i warunki at-

mosferyczne. 

Miedzy słupami zostaną zamontowane panele 3D stalowe ocynkowane, malowane proszkowo o 

szerokości 2505 mm i wysokości 1560 mm. Przy słupach zamontowane zostaną systemowe ele-

menty mocujące panele. 

W uwidocznionych na schemacie częściach ogrodzenia zamontowana zostanie  brama 

stalowa, jednoskrzydłowa przesuwna samonośna, z furtką. 

http://ogrodzenia24.eu/panele-ogrodzeniowe-3d-c-3_37.html
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Szerokości bram: 1 szt 5,0 m , 1 szt 10,0m 

Furtka jednoskrzydłowe o szer. 1,00 m wyposażona w zamek i klamkę wypełnienie panelem z siat-

ki  z przetłoczeniami- analogicznie jak ogrodzenie). Brama wjazdowe i furka zostały zaprojektowa-

ne w miejscach uwidocznionych na projekcie zagospodarowania działki. 

Wysokości bram i furtki ok. 1,7m co wynikać będzie z dopasowania do wysokości ogrodzenia w 

miejscu montażu (cokół + siatka ogrodzeniowa). Konstrukcję bram wykonać ze stalowych profili 

zamkniętych; wypełnienie z panelu z siatki analogicznie jak ogrodzenie 

 

Brama przesuwna samonośna wykonywana na wymiar. Jako wypełnienie bram przesuwnych za-

stosowano panele z siatki ogrodzenia. . W bramach przesuwnych profilowych stosować dodatkowe 

wzmocnianie wzdłużne. 

Jest to  brama przesuwna wykonywana w komplecie ze słupami i oprzyrządowaniem.. W skład kpl 

wykonanej bramy wchodzą: 

• Skrzydło ruchome 

• 2 słupy nośne 

• Słup krańcowy 

• Szyna prowadząca 60x70x3,5 + 2 wózki 

• Mostki prowadzące oraz mostek dojazdowy 60x60 

• Listwa zębata 

• Zamek z klamką,  

• Wykonanie fundamentów i montaż 

Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi podwójna powłoka: Ocynk ogniowy + malowanie proszko-

we. Słupki wykonane są na bazie profilu zamkniętego - przekrój kwadratowy np. 10x10cm. Ramę 

stanowi profil 6x6cm.. Powłoka cynkowa stanowi bardzo dobre zabezpieczenia antykorozyjne, a 

warstwa poliestrowa nadaje efektownego wyglądu i oczywiście podobnie jak warstwa cynku prze-

dłuża trwałość. 
 

 
Konstrukcja ogrodzenia 

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych systemowych, powtarzalnych elementów 

panelowych, będą to: 

a) Siatka druciana w formie panelu 3D z 3 przetłoczeniami, panel wysokości 1560 mm dł 2505 

mm, z drutu stalowego, ocynkowanego malowane proszkowo na kolor zielony gr 5 mm o 

standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm w przetłoczeniach, odstęp między drutami pio-

nowymi 5 cm. 
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b) Elementy montażowe ocynkowane i malowane proszkowo  na kolor zielony ( Kompletne systemo-

we obejmy do paneli ogrodzeniowych na słupek 40x60  śrubami. Na obejmę kompletną składają 

się: obejma do paneli ogrodzeniowych malowane proszkowo  na kolor zielony  śruba zamkowa nie-

rdzewna, nakrętka zrywalna M8 nierdzewna, przekładka składana trzymająca panel w obejmie, 

podkładka pod nakrętkę zrywalną nierdzewną. Ilość elementów zależy od lokalizacji słupa (począt-

kowy, narożny, pośredni) 

c) Słupki bez podporowe dł 2400 mm , wykonane z profilu stalowego 40x60 mm, narożne 60x60 mm 

stalowej ocynkowane malowane proszkowo  na kolor zielony. Każdy słupek będzie wyposażony w 

systemową ilość łączników min 3. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodporne-

go, termoplastycznego tworzywa sztucznego. 

 

 

 
 

http://www.rabatka.pl/i751_Obejma_montazu_panelu_startowa_40x60__powlekana_PCV.html
http://www.rabatka.pl/i754_Sruba_zamkowa_nierdzewna_M8.html
http://www.rabatka.pl/i754_Sruba_zamkowa_nierdzewna_M8.html
http://www.rabatka.pl/i759_Nakretka_zrywala_M8_nierdzewna.html
http://www.rabatka.pl/i759_Nakretka_zrywala_M8_nierdzewna.html
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Furtka jednoskrzydłowa L = 1,2m 1 szt , H = wysokości ogrodzenia 
 

  
 

Wytyczne fundamentowania słupków 

a) Wykopy pod fundamenty słupków cokołu , bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko 

przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny 

mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka. 

b) Stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, lecz nie płycej jak 0,7 m (za-

głębienie w przedziale 0,7-1,0 m) i dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem C12/B15, 

C16/B20. 

c) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod 

słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków 
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ogrodzenia - należy uwzględnić, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na odcinki mo-

dułowe 2,5 m i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odle-

głości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

d) Prefabrykowaną podmurówkę betonową montować zgodnie z instrukcją montażu. Podmurówka 

betonowa powinna wystawać nad poziom terenu 10 cm. 

 
 

Ustawienie słupków 

      Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogro-

dzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, naroż-

ne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 30
0
 należy zabezpie-

czyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogro-

dzenia pod kątem około od 30
0
 do 45

0
 . 

 

Montaż paneli ogrodzeniowych 3D malowanych proszkowo  na kolor zielony 

      Montaż paneli należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta przy użyciu syste-

mowych elementów montażowych typowych łączników mocowanych na śruby ocynkowane 

zrywane. Podczas montażu należy uważać aby nie uszkodzić powłokowej warstwy zabez-

pieczającej. 

 

Kolorystyka 

      Zaprojektowano jednolita kolorystykę wszystkich elementów składowych ogrodzenia. Siatka 

stalowa malowane proszkowo  na kolor grafitowy. Słupki montażowe ogrodzenia w kolorze grafito-

wym. Bramy i furtki w kolorze grafitowym  Kolor ogrodzenia bram i furtek grafitowy 
 

4.2.4.3 Kontrola jakości 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  

c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  

d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

e) poprawność ustawienia słupków,  

f) oznakowanie tras kablowych  



„Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” 

na dz. ew 101/4 w miejscowości  Zabiele gm. Rzekuń; pow. ostrołęcki 
SPECYFIKACJA TECHNCIZNA WYKONANAI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

69 

29 04  2019                                                                  Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

 

 

 

4.2.4.4 Odbiory 

Odbiorowi robót podlegają:  

a) wykonanie montażu ogrodzenia z siatki wraz z podmurówką,  

b) wykonanie bram i furtek z oprzyrządowaniem,  

c) zabezpieczenie antykorozyjne,  

d) prace porządkowe i wyrównanie terenu  
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5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Opis prac remontowo –budowlanych   
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92, poz.881). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U.Nr209, poz.1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określania polskich jedno-

stek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  (Dz.U.Nr209, poz.1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr169, poz.1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.2041). 

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow powszechne-

go użytku. 
- PN-EN 988:1999 Wymagania dot. materiałów. 
- PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
- PN-E-05009/61 Sprawdzenie. Sprawdzenia odbiorcze. 
- PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
- PN-B-03150.2000 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Posta-

nowienia ogólne. 
PN-B-10107:1998   Tynki i zaprawy budowlane  
PN-85/B-04500       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-70/B-10100       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-75/C-04630       Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów (zapraw tynkarskich, szpachlówek, farb itp.) 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyj-

nymi 
- PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych,), klinkierowych i lastrykowych. 
- PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
- PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- DIN 4104 cz.1 „ Nienośne wewnętrzne ściany działowe. Wymagania , ocena. „ 
- DIN 18 183 Ściany montażowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ściany o metalowej konstrukcji nośnej. 
- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
- PN-63/B-10145 "Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych, 
- PN-75/B-10121 "Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych" 
- Zalecenia i Instrukcje producentów. 

- Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowla-

nych 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonaw-

cy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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UWAGA!! 
 

Przedstawione  w dokumentacji rysunki maja jedynie charakter poglądowy. Przed-
stawione produkty referencyjne przykładowych producentów maja na celu  ukazanie 
parametrów przedmiotu, jego jakości i charakterystyki pracy. Dopuszcza się stoso-

wanie produktów równorzędnych. Dopuszczalna jest tolerancje ±5% 
 
 

 

 
 


