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RoZDzlAŁ l. WYMIANA PoKRYGIA DACHU

Kod CPV, 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjal istyczne

1. PRZEDIM|AR l ZAKRES RoBoT
1.1, Nazwa zadania, Rozbudowa dachu na budynku Przedszkola w \Nójczy,

polegająca na zmianie konstrukcji dachu dwuspadowego z naczołkami na
dach dwuspadowy oraz wykonaniu zadaszeń nad wejściami.

1,2. Przedmiotem opracowania są prace budowlane związane z wykonaniem
wymiany pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej na
blachę stalową powlekaną dachówkową w kolorze ceglastym na budynku
Przedszkola w Wojczy, gmina Pacanow.
W szczegolności w zakres robot wchodzi:

- rozebranie istniejących pokryć,
- wymiana łacenia dachu pod pokrycie z blachy,
- pokrycie konstrukcji płytami z blachy stalowej powlekanej dachowkowej,
- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej płaskiej,
- obrobki blacharskie- gąsiory,
- wymiana instalacji odgromowej,
- wywiezien ie materiałow rozbiórkowych.

Przewidywany zakres robót określa przedmiar robót.
Wykonawca dokona wizji lokalnej w uzgodnieniu z lnwestorem.

1.3, lnformacja o terenie budowy
Prace prowadzone będą na działce gminnej nr 216 w Wójczy, na ktorej
znajdują się Przedszkole.
lnwestor protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach
i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. lnwestor wskaze
dostęp do wody, energii elektrycznej. lnwestor określi zasady wejścia
pracownikow iwjazdu pojazdów isprzętu Wykonawcy na teren placu
budowy.
Wykonawca zobowiązany będzie do ogrodzenia terenu budowy i zabezpie-
czenia go przed wstępem osob postronnych i utrzymania porządku na terenie
budowy,

1,4. Klasyfikacja robot wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45.1 1. 00. 00- 1 - Roboty rozb iórkowe, demont aże, przygotowawcze
45.11.12.20-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45.42.00,00-7 - Roboty ciesielskie.
45.26.14.00-1 - lzolowanie dachu.
45.26,14.00-1 - Wykonywanie pokryć dachowych.
45.41.00.00-4 - Tynkowanie.
45.26,'13.20-3 - Roboty dotyczące obrobek blacharskich.
45.31.51.00-9 - lnstalacyjne roboty elektryczne (instalacja od )
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1 .5. Określenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione określenia i skrótu należy rozumieć następująco:
- odpowiednia (bliska) zgodnośó- zgodnośó wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedział tolerancji nie został
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzĄu robot budowlanych,

- ceńyfikat zgodności- dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę
certyfikującą, potwierdzĄącą, ze wyrób i proces jego wytwarzania są
zgod ne ze zharmon izowa ną specyfi kacją tech n iczną,

- deklaracja zgodności- oświadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną lnspektor
nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienie
budowlane, wykon ująca samodzielne funkcje techn iczne w budown ictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budową i ktora reprezentuje interesy
inwestora na budowie.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności ich wykonania, ze szczegołowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych,

2. WYIV|AGAN|A DOTYCZĄCE WŁAsclWoSCl WYRoBoW BUDoWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne

a) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy
budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w ań.
10 ustawy Prawo budowlane.

b) Każda pańia materiału powinna być dostarczQna na budowę z kopią
ceńyfi katu l u b dekla racj i zg od ności, stwie rdzającej zgod ność właściwości
technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych.

c) Wykon awca zapewn i właściwe skład owa n ie i zabezpieczen ie materiałow
budowlanych na placu budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

d) tMateriały nieodpowiadające wymaganiom zostan ą przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy.

2.2, llłateriały podstawowe
a) Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosować drewno iglaste (sosnowe lub
świerkowe) zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją lTB -
lnstrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezp
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem

b) Blacha dachowkowa

ia drewna
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Blacha dachowkowa o grubości min. 0,55 mm powlekana w kolorze
ceglastym

c) Łączniki
Nalezy stosowac:
- gwozdzie okrągłe wg BN-7015028-12,
- sruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - lSO 4014,,2002,
- sruby z łbem kwadratowym wg PN-B8/|M-82121,
- nakrętki szesciokątne wg PN-EN - lSO 4034,.200?
- nakrętki kwadratowe wg PN-8Bll\A-82151,
- podkładki kwadratowe wg PN-59/[V1-82010,
- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85itM-B2501
- wkręty do drewna z łbem stozkowym wg PN-85/lVl-B2503
- wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/t\4-82505
- wkręty samonawiercające z podkładką ze specjalnej gumy EPD[\4 (nie
przepuszczająca wody i nie zmieniająca swych właściwości pod wpływem
waru nkow atmosferycznych)

d) Folia wiatroizolacyjna
Jed nowarstwowa folia, wysokoparoprzepuszczal na mem brana, od porna na
czynniki zewnętrzne, układana bezpośrednio na krokwie o paro-
p!,zepuszczalności 3000 glm2l24h.

f) Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed
działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do
stosowania na podstawie norm lub aprobat. Środki do ochrony elementow
konstrukcyjnych musząw zależności od potrzeb chronić przed:
- grzybami iowadami,
- przed sinizną i plesnieniem,
- działaniem ognia.

3. WYIMAGAN|A DoTYCąCE SPRZĘTU l IVIASZYN Do WYKoNYWAN|A
ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca przedstawi
l n spektorowi n adzoru i nwestorskiego kop ie d okumentów potwie rdzĄący ch
dopuszczenie sprzętu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane, Jakikolwiek
sprzęt, maszyny lub urządzenia niegwarantujące realizacji umowy mogą być
zdyskwalifikowane przez lnspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robot
Sprzęt ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisamijego uzytkowania. Do
wkręcania łącznikow do płyt warstwowych nalezy używac wkrętarki ze specjalną
głowicą u m ozl iwiającą od powied n ie p rowadzen ie łączn i k a oraz og rah iczn i k
głębokości wkręcania. . i
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4. WYI\/AGANlA DOTYCZĄCE SRoDKOW TRANSPoRTU
Wykonawca jest zobowiązany dostosowania takich środkow transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na stan ijakość transpońowanych materiałow" Podczas
transpońu wszystkie materiały przewozone powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniem i utratą stateczności, Transpoń powinien być bezpieczny i nie
stwarzać zagrożenia dla osób transpońujących te materiały. Wykonawca jest
zobowiązany na bieząco usuwać, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przezjego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy,

5. WYIVIAGANlA DoTYCąCE WYKONANIA RoBoT BUDOWLANYCH
5,1. Wymagania ogolne

Roboty prowadzić zgodnie zrozporządzeniem l\ilinistra lnfrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. z 2003 nr 47 , poz,401, ze zmianami) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2. Roboty związane z wymianą, naprawą, impregnacją i regulacją powierzchni
więźby dachowej. Ocenę stanu technicznego więźby dachowej należy
wykonać przy udziale lnspektora nadzoru inwestorskiego. Wymagania
dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z blachy stalowej
powlekanej trapezowej są następujące:
- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekroj 40 x 50 mm;
wymiar ten moze być inny, jezeli wynikałoby to będzie z obliczeń
statycznych,

- łaty powinny być ułozone poziomo i przybite do kazdej krokwijednym
gwoździem; styki łat powinny znajdowac się na krokwiach; łaty kalenicowe
i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytow
syste mowych p rzyj ęteg o rozwiązania po k rywczeg o,

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać2 mm na długość
1 metra i20 mm na całej długości dachu,

- łaty i deski powinny byc zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami
mającym i aprobaty tech n iczne,

- podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji
konstrukcyjnych,

- płaszczyzna połaci złat powinna być na tyle rowna, by prześwit pomiędzy
nią a łatą kontrolną połozoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niz
5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm
w kierunku rownoległym do spadku.

5,3. ttilontaz pokrycia z blachy,
Przed montazem konstrukcja powinna być w pełni przygotowana, powłoki
ochronne elementow drewnianych i stalowych w pełni utwardzone i odebrane
przez lnspektora nadzoru, Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu
blachy być prowadzone zgodnie z ogolnie obowiązującymi przepisami BHP
dla robót montazowych idekarskich oraz pod nadzorem osób u

laPonadto w czasie montazu pokrycia nalezy stosować następuj
ionych

5



zabezpiecza!ące przed upadkiem z wysokości:
- bariery ochronne linowe do zabezpieczenia po obwodzie budynku,
- liny i pasy bezpieczeństwa typu monterskiego,
- aparaty bezpieczeństwa typu AB-100.

5,4. Roboty instalacji odgromowej będą prowadzone w dwoch etapach:
Etap 1 - zdemontowanie istniejącej instalacji odgromowej przed

wykonaniem wymiany pokrycia dachu.
Etap 2 - po wykonaniu pokrycia dachu - montaz instalacji uziemiającej;

- montaz złączy uniwersalnych i kontrolnych,
- pomiary wykonanej instalacji odgromowej.

6. KONTROLA, BADAN|A ORAZ oDBloR WYROBoW l RoBoT BUDOWLANYCH
Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
w wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robot polega na wizualnej
ocenie kompletności wykonanych robot budowlanych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzen ia e lementow p rzewidzia nych d o powtórnego wykorzysta n ia.

6. 1. Kontrola materiałow:
P rzy kontrol i j a kości m ateriałów dostarcza nych w opakowan iach szczegol n ie
nalezy zwrocic uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim ceńyfikatem
lub deklaracją zgodności. Sprawdzeniu będzie podlegać jakość
zastosowanych materiałów i wyrobow zgodnie z odpowiednimi normami
izaleceniami SST.

6.2. Kontrola robot.
Kontrola jakości robót związanych z wymianą łacenia dachu oraz pokrycia
dachowego powinna byó przeprowadzona podczas wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawańymi w warunki
techniczne wykonania i odbioru robót producenta. Wyniki przeprowadzonych
badań należy uznaó za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe dla
danej fazy robot zostały spełnione, Jeśli ktorekolwiek z wymagań nie zostało
spełnione, nalezy daną fazę uznac za niezgodną z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Badania powinny
dotyczyć w szczególności:
- elementy drewniane dachu:
- oczyszczen ia skorod owanych m iejsc konstru kcj i d rewn ia nej,

- regulacji idrobnej naprawie płaszczyzn połaci dachowych na etapie
ułozenia łat,

- przekroju i rozstawu łat, poziomu łat, sposobu itnłlałości zamocowania łat.

- szczelności ułozenia paroprzepuszczalnej folii dachowej, zachowania
od powied n ich zakładow,

- prawidłowości wykonania podkładek wyrownujących powierzchnię dachu
- materiał istan podkładek.
- pokrycie z blachy stalowej trapezowej
- rowności powierzchni pokrycia ijego kierunku, za
- szczelności powierzchni pokrycia,

6

lachy

\ł
Y



7. oB§/|ARY RoBoT.
Obmiar robot ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu
na dzień jego przeprowadzenia. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiaru dokonuje
się zgodnie zwytycznymi i założeniami zawańymi w katalogach np. KNR, KNNR,
Objętości wyliczane są w m3, powierzchnie w m2, długości w m, a sprzęt
i urządzenia w szt.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach
o kreślonych w umowie bądż uzgodnionym przez Wykonawcę i lnwestora,
Obmiary robót zanikalących i podlegających zakryciu przeprowadza się
bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem.
Podane wielkości w przedmiarze należy traktować jako przybliżone. Rozbiezności
w ilościach pomiędzy przedmiarem a obmiarem powykonawczym nie jest
podstawą do zmiany wynagrodzenia.

8. oDBloR RoBoT BUDoWLANYCH
Wykonawca zgłaszał będzie inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu
zanikające. Odbior końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami
określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.
Do odbioru wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:
- receptury i ustalenia technologiczne,
- protokoły odbioru robót zanikĄących i ulegających zakryciu,
- deklaracje zgodności lub ceńyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
ceńyfikaty na znak bezpieczeństwa

- kańy przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy o z dnia 14 grudnia
2012 r., (Dz.U. z2012r poz.797,t_j. ze zmianami).

9 PŁATNoScl
Zasady odbiorow i płatności zaich wykonanie i określa umowa. Płatności na
podstawie przyjętego kosztorysu ofeńowego. Cena obejmuje: dostarczenie
materiałow isprzętu na stanowisko pracy, wykonanie robót, montaz demontaz
sprzętu niezbędnego do wykonania robót, uporządkowanie i o e

- badania prowadzić zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego.
Do badań kontrolnych najlepiej przystąpić po całkowitym zakończeniu
robot i po opadach deszczu.

- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe,
- przygotowania podłozy - spadki, izolaĄa,
- mocowania opierzeń do podłoza - rozstaw i rodzaje łącznikow oraz ich
zabezpieczenie,

- prawidłowościwykonania łączen elementow, zakładów oraz lutowań,
- lnstalacja odgromowa
- należy przeprowadzić pomiar skuteczności instalacji odgromowej ijakosć
zastosowa nych materiałow.



stanowiska pracy z resztek materiału

1 0, DOKUtvlENTY oDNlESlENlA
1 0,1 . Przepisy związane

Wszystkie roboty nalezy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce
normami i normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znac wszystkie
przepisy prawne wydawane przez władze państwowe jaki i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposob związane
z prawadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazn iejsze przepisy prawne:

1 . Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca ,1 994 r (Dz. U. z 2003 r., Nr 207
poz.2016 ze zmianami).

2, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. (Dz.U. z2003 r Nr 80 poz,717 zpożn. zmianami).

3. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (Dz.U. z2012r poz.797
t,j. ze zmianami),

4. Rozporządzenie [t/inistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19,12.1994 r w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10 poz.48).

5. Rozporządzenie fi/inistra lnfrastruktury z dnia 12 .04.2002 r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z2002 r. Nr 75 poz. 690 z pożn. zmianami),

6, Rozporządzenie l/inistra lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z2Oa3 r. Nr 47 poz.401).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych, Będzie
w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urządzen lub metod. Będzie
informował inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach w tym
zakresie przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

10,2, Normy związane, Obowiązująwszystkie Polskie Normy, Europejskie Normy
związane z wymienionymi w SST robotami w zakresie materiałow i wyrobow
budowlanych, składania, sprzętu, transpońu, wykonania, kontroli jakości
i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branzowymi i zakładowymi
(każdorazowo nalezy sp rawdzić aktua l ność no rmy) :

- PN-lSO3443-8 - Tolerancje w budownictwie,
- PN-Bl/B-03150 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych,
- PN-|S0-9000 (seria g000, 9001, 9002 i 9003). - Normy dotyczące
zarządzania jakością i zapewnienie jakości.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
- PN-B-06711 - Kruszywo mineralne, Piasek do betonow i zapraw,
- P N-65/B -1 4504 - Zaprawy bud owla ne cementowe.

'" ,-,,""" 1/
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- PN-65iB-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.
- PN-6,1/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia,
- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sońowana metodami
wytrzymałościowymi.

- PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN/B-02361 :1999 - Pochylenie połaci dachowych,
- PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym
podłozu,

- PN-EN 502,,2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze odpornej na
korozję, układanych na ciągłym podłozup*o;EKTownł_:

os, Marszałka
te|.600

upr. bud. K1-139/90, czł. ]

Pro,iektowanie,

TOMETCZAK
100 Busko,Zdrój

oĘn

śot nr SWl(BO/0241i05
Nadzór budolwiany
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RoZDZ|AŁ ll. KoNSTRUKCJE z DREWNA.

Kod CPV 45261100-5: Wykonywanie konstrukcji dachowych.
Kod CPV 45432a00-1: Roboty ciesielskie.
Kod CPV 45442300-0: Roboty w zakresie ochrony powierzchni

1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zadania:,,Rozbudowa dachu na budynku Przedszkola wWojczy,

polegająca na zmianie konstrukcji dachu dwuspadowego z naczołkami na

dach dwuspadowy oraz wykonaniu zadaszeń nad wejściami.
1 "2. ? rzedm iot Szczeg ółowej Specyfi kacj i Tech n icznej.

P rzed m iotem n i n iejs zej Szczegołowej Specyfi kacj i Tech n icznej są wym aga n ia

dotyczące wykonania i odbioru robot budowlanych - wykonanie konstrukcji
drewnianej dachu i impregnacji drewna

1 .3, Zakr es stosowa n ia Szczegołowej Specyfikacj i Tech n icznej,
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana
jest przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujętych w punkcie 1.1.

1.4, Określenia podstawowe. Określenia podstawowe zostały podane
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -
wymagania ogólne,

1.5. Zakres robot budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną.
S pecyfi kacja n i n iejsza obej m uje wszystkie czyn n ości u mozl iwiające
wykonanie iodbioru konstrukcji drewnianej dachu aw szczegolności:
Wykonanie konstrukcji drewnianej dachowej i deskowania lmpregnacja
drewna

1.6. Ogolne wymagania. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot
budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, niniejszą specyfikacją .

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogą powodować obnizenia wańości funkcjonalnych i uzytkowych budynku
oraz zmniĄszenia tnruałości eksploatacyjnej. Na Wykonawcy ciąży obowiązek
zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
środowiska.

2. |V]ATERlAŁY^

2,1. Wymagania ogolne Do wykonania konstrukcji drewnianej mogą byó
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca
zobowiązany jest dosta rczyć materiały zgod n ie z wymagan ia m i Doku mentacj i

projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki
określone w odpowiednich normach aw przypadku ich braku powinny mieć
aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację
zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.

2.2. Drewno. 450 kg/m3 Do konstrukcji drewnianych stosuje się d laste
dozabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. P

ig
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nasycenia drewna nalezy stosować zgodnie z instrukcją lTB - lnstrukcja
tech n i czn a w s p rawie powie rzch n ioweg o zabezpieczenia d rewn a
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla Wykonania
konstrukcji drewnianej dachowej stosuje się drewno klasy C 30 według
następujących norm:

P N 82/D-9 4021 T ar cica ig lasta sońowa na metod am i wytrzymałościowym i,
PN-B-03 1 50:2000 Az1,,2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w [VlPa

L.p oznaczenie IlVpa]
1 Zginanie 30,00
2. Rozciągan ie wzdłuz włókien 0,75
3. sciskan ie wzdłuż włókien 20,00
4. Sciskanie w poprzek włókien 7 , 00
5, sci nan ie wzdłuż włokien 3 00
6. Scinanie w poprzek włokien 1 , 50

Wichrowatosc: 6% szerokosci.
Kt^zywizna poprzeczn a 4o1o szerokoŚci
Rysy ifalistosc rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości
! szerokości elementu.
N ie rowności płaszczyzn - płaszczyzny powi n ny by c wzajem n ie równ oległe,

boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
N ieprostopadłosć n iedopuszczalna.
Wilgotnosc drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic
nie więcej niż20 o/o,

Tolerancje wymiarowe tarcicy odchyłki wymiarowe desek powinny byc nie
Większe:
. w długości do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości

" w szerokości do + 3 mm lub do -1mm

" w grubości do + 1 mm lub do -1mm odchyłki wymiarowe balijak dla desek
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe,. dla łat o grubosci do 50
mm

. w szerokości do + 2 mm lub i-lmm dla 20% ilosci

. w grubości do + 1 mm lub i-lmm dla 20% ilości dla łat o grubości powyzej
50 mm

" w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości
. w grubości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości odchyłki wymiarowe
krawędziakow na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm

i-2 mm odchyłki wymiarowe bele
być większe niż +3mm i -2 mm

nnyk na grubości i szerokości

l1



2.3. Łączn|ki.
a) gwożdzie nalezy stosować gwożdzie okrągłe wg BN-7015028-12
b) śruby należy stosować , sruby z łbem sześciokątnym wg PN - EN - lSO

4014,.2002 śruby z łbem kwadratowym wg PN - BBl 82151
c) nakrętki Nalezy stosować: nakrętki sześciokątne wg PN - EN - lSO

4034:2a02 nakrętki kwadratowe wg PN - B8i 82151
d) podkładki pod śruby Nalezy stosować: podkładki kwadratowe wg PN-

5g/tM-B2010
e) wkręty do drewna: Nalezy stosować: wkręty do drewna z łbem

sześciokątnym wg PN-85in/-82501 wkręty do drewna z łbem stozkowym
wg PN-85/[M-82503 wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-B5/lVl-B2505

f) systemowe łączniki do elementow drewnianych - wg. instrukcji montazowej
producenta.

2,4, Srodki ochrony drewna, Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie
srodki dopuszczone do stosowania decyzja lTB.

3. oDBloR lVlATERlAŁoW NA BUDOW|E,
lVlateriały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności
z normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod
względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić
oględziny materiałow W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do
ich jakości przed wbudowaniem nalezy je poddać badaniom określonym przez
lnzyniera.

4. SPRZĘT.
Wykonawca zobowiązany jest do uzywania jedynie takiego sprzętu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transpońu, załadunku i wyładunku materiałow.

5. TRANSPoRT l SKŁADoWANIE.
Warunki i sposób transpońu i składowania poszczególnych materiałów powinny
być zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz
odpowiednich normach. fi/ateriały i elementy mogą być przewoźone dowolnymi
środkamitranspońu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny
byc zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności.
l\lateriały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym
utwardzonym podłozu, Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji,
Odległość składowanych elementów od podłoza nie powinna być mniejsza od 20
cm. Łączniki i materiały do ochrony drewna nalezy składować w o
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych,

rygI ych
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zabezp ieczaiący ch p rzed działan iem czyn n i ków atmosfe rycznych

6. WYKONAN|E RoBoT.
6,1. Wymagania ogolne,

Wykonawca przedstawi lnwestorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją
techniczną przy udziale środkow, które zapewnią osiągnięcie projektowanej
wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

6.2. Więzba dachowa.
a) przekroje i rozmieszczenie elementow powinno być zgodne z dokumentacją

techniczną inwentaryzacją stanu przed rozbiorką,
b) nowe elementy nalezy wykonać wg. projektu.

c) dopuszcza się następujące odchyłki: w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm
w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi w długosci
elementu do 20 mm w odległości między węzłami do 5 mm w wysokości do
10 mm

d) elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny byó w miejscach
styku odizolowane jedną warstwą papy.

6,3. Deskowanie połaci dachowej.
Podłoze powinno odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B -
1a24a. Deskowanie wykonać płytami OSB 3 o grubości 25mm Czoła płyt
powinny stykać się na krokwiach. Szczeliny między płytami nie powinny być
większe niż2 mm, N/ontaz za pomocą wkrętów stalowych.

7. KONTROLA JAKoScl RoBoT.
7.1. Zasady ogólne.

1. Ogolne zasady kontrolijakości robot budowlanych podano w Specyfikacji
Ogolnej.

2, Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem więźby i podkładu pod
pokrycie dachowką powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach.

3. Kazda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona
w świadectwo kontroli producenta.

4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla
ktorych okres gwarancyjny minął.

5, Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione, Jeśli którekolwiek
z wymagań nie zostało spełnione, nalezy daną fazę robot uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy
przeprowadzió badania ponownie.

7 "2" KryIeria jakości drewna klejonego:
1. Sęki zrośnięte na stałe - dopuszczalne.
2. Sęki wypadnięte luźne - zastąpić nowymi krą,

!
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3. Gniazda żywiczne - do szer. 5 mm dopuszczalne.
4. Naprawione sęki i gniazda żywiczne za pomocą mas wypełniających -

dopuszczalne.
5. Uszkodzenia przez owady - otwory do 2mm - dopuszczalne.
6. Rdzenie - dopuszczalne.
7. Pęknięcia skurczowe - do 4 mm dopuszczalne.
8, Zabarwienia sinizną, czerwone i brązowe pasu - do 10% pow. elementu -

Dopuszczalne.
9. Pleśń - niedopuszczalne.

1 0. Zabrudzenia - niedopuszczalne.
11, Odstępy klinow wczepowych - bez ograniczeń.
12, Obrobka powierzchni - strugana ifazowana odchyłki dopuszczalne na

powierzchni do 1mm głębokości.
Odchyłki w punktach 2, 3,5-9, 1 1-12 określające wańości graniczne należy
tolerować w zakresie do trzech odchyłek na m2 widzialnej powierzchni dla
jakosci wizualnej.
Dopuszczalna wielkość sęka według obowiązujących norm pkt 1-7 bez
ograniczenia ilości. Pomiar średnicy sęków wg obowiązujących norm.
Głębokość pęknięcia niezaleznie od jakości powierzchni, przy elementach
konstru kcyj nych bez projektowanego obciąze n ia rozciąg an iem pop rzecznym
moze wynosić do 1/6 szerokości elementu konstrukcyjnego, a przy
elementach konstrukcyjnych z projektowanym obciązeniem rozciąganiem
poprzecznym moze wynosió do 1i8 elementów konstrukcyjnych zkażdej
strony.

7,3. Kontrola wykonania więźby i podłoża. Kontrola wykonania więźby i podłoza
powinna być przeprowadzona przed przystąpieniem do wykonywania
pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN - B0 /B -10240 p.4.3.2. oraz
wymaganiami ujętymi w niniejszej specyfikacji,

7.4, Kontrola wykonania okładziny.
Kontrola wykonania ułozenia boazerii: na ścianach zewnętrznych deski
boazeryjne powinny byó ułozone w taki sposob jak istniejące na obiekcie.
Na ścianach wewnętrznych i dachu - szczelnie, bez szpar wzdłuznych.
Łączenia pionowe i krawędzie wykończyć listwami drewnianymi wg. zaleceń
projektanta podczas robot wykończeniowych.

8 ODBloR RoBoT
8.1 , Wymagania ogolne.

1, W odbiorach biorą udział - lnspektor Nadzoru, lnwestor, Zamawiający
i Wykonawca oraz osoby powołane do komisji odbiorowych.
Odbior robót budowlanych, polegających na wykonania drewnianej więźby
idrewnianego podłoża powinien odbyć się przed wykonaniem robot
pokrywczych.

2. Podstawą do odbioru robót powinny stanowic następujące dokumenty
pełnienia

v

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
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w trakcie wykonywania robót. Dziennik budowy. Dokumenty dotyczące
jakości wbudowanych materiałów Protokoły wszystkich odbiorow
technicznych częściowych.

3. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić. Zgodnosć wykonania
z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisamiw dzienniku
budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej
ProtokoĘ z odbiorow częściowych i realizację postanowień dotyczącą
usunięcia usterek, Aktualność Dokumentacji projektowej - czy
wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

B.2. Odbiór konstrukcji drewnianych. Badania podłoza należy przeprowadzic
w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do krycia połaci. Sprawdzenie nalezy wykonac według
warunków ujętych w niniejszej Szczegołowej Specyfikacji.

9. OBIMlAR RoBoT.
1. Ogolne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogolnej
2, Jednostką obmiarową robot budowlanych polegających na wykonaniu

drewnianej konstrukcji dachu jest 1 m3 wykonanej konstrukcji.
3. Jednostką obmiarową robot budowlanych polegających na wykonaniu

drewnianego podłoza dachu jest 1 m2 wykonanej powierzchni.
4, Jednostką obmiarową robot budowlanych polegających na wykonaniu

drewnianego okładziny jest 1 m2 wykonanej powierzchni.
5, llość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem

zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru isprawdzonych w naturze

10 PODSTAWA PŁATNoScl.
1 Ogolne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Ogolnej

i zgodnie z zawartą umową.
2. Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji drewnianej, m'ścian i m2 okładziny

według ceny jednostkowej, ktora obejmuje.
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie konstrukcji z drewna,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

1 1. PRZEP|SY ZWIĄZANE.
1 1 .1 . Przepisy podstawowe.

[ 1]Specyfikacja Techniczna Wykonania iodbioru robot budowlanych,
Wymagania ogolne.

11 2 Normy.

[ 2] PN-EN -844 1: 2002, Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy
ogol ne dotyczące tarcicy.

[ 3] PN-EN-844-1,.2001. Drewno okrągłe itarcica, Terminologia, Terminy
wspolne dla drewna okrągłego itarcicy.

[ 4] PN B2lD-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana ami
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wytrzymałościowymi.

[ 5] PN-EN-1023a-1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.

] 6] PN-81/8-03150,00 Konstrukcje z drewna imateriałow
drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Postanowienia ogolne,

[ 7] PN-8118-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów
drewnopochod nych. Obliczenia statyczne i projektowanie. h/ateriały.

[ 8] PN-81/8-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów
d rewnopochod nych, Obl iczen ia statyczne i projektowan ie. Konstrukcje.

[ 9] Pt{-Bl/8-03150"03 Konstrukcje z drewna imateriałow
d rewn opochod nych. O b l iczen ia statyczne i p rojektow anie. Złącza.

[1 0] PN-79/D-01 012 - Tarcica, Wady. 6. PN-82/D -94021- Tarcica iglasta
kon stru kcyj n a so ńowana metod am i wytrzym ałościowym i.

[1 1] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia,
I1 2] PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,

[13] WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - lTB

. :. ";i 
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RoZDZ|AŁ lll, RoBoTY MURoWE

1, CZĘSC oGoLNA
1.1. Nazwa zadania: Rozbudowa dachu na budynku Przedszkola w Wojczy,

polegająca na zmianie konstrukcji dachu dwuspadowego z naczołkami na

dach dwuspadowy oraz wykonaniu zadaszeń nad wejściami.

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST. Specyfikacja dotyczy wykonania robot

murowych i obejmuje wykonanie następujących czynności:
- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementow murowych zaprawą.
Przedmiotem specyfikacji jest takze określenie wymagań odnośnie
właściwości materiałow wykorzystywanych do robot murowych oraz wymagań

dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji murowych.
1.3. Ogolne wymagania dotyczące robót, Wykonawca robót jest odpowiedzialny za

jakość ich wykon ania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami lnspektora nadzoru.

2. WYIVIAGAN|A DOTYCĄCE WŁASClWoSCl MATER|AŁOW
2,1 , Ogolne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakośc zakupionych przez niego

idostarczonych na budowę materiałow. Wszystkie materiaĘ przewidziane do

wbudowania powinny byc w l-szym gatunku i fabrycznie nowe oraz
dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

2,2. Rodzaje materiałów.
tVlateriały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materiały.

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych
powinny odpowiadać wymaganiom zawańym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2 ELE|\IIENTY tuURoWE"
2"1, Rodzaje zastosowanych w projekcie elementów murowych: - ceramiczne

o duzej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1 - cegła
pełna icegła pełna klinkierowa

2.2. Właściwości elementow murowych deklarowane przez ich producentow

i przewidywane w dokumentacji projektowej.

Do murowania ścian szczytowych w poziomie strychu nieuzytkowego : bloczki

Siporex 24 x24 cm.
Do murowania kominow wentylacyjnych w zach. części dachu powyzej połaci.

cegła klinkierowa wytrzymałości na ściskanie 15 tt/Pa na zaprawie cem,-wap.
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kat. lll banruionej na grafitowo,
2.3. Zaprawy murarskie.

Rodzaj zaprawy murarskiej do ścian szczytowych i kominow: M10.
2.4.|nne wyroby i materiały.

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosować inne wyroby
i rnateriały:
- cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
- wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1,
- piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają
wymaganiom normy PN-EN 13139,

- wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008.
2 5. Warunki przyjęcia na budowę materiałow i wyrobow do robot murowych .

Wyroby i materiały do robot murowych mogą byc przyjęte na budowę, jeśli
spełn iają następujące warunki :

- są zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyką podaną
w d oku mentacj i p rojektowej i specyfikacj i tech n icznej (szczegółowej),

- każdajednostka ładunkowa lub pańia elementow murowych luzem jest
zaopatrzona w etykietę identyfikacyj ną,

- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo
zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczył dokumenty świad czące o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz kańy
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow, - spełniają wymagania wynikające z ich terminu
przydatności do użycia (termin zakończenia robot murowych powinien się
konczyc przed zakończeniem terminow przydatności do stosowania
odpowiednich wyrobow). Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem
przyjęcia materiałów.

2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobow do robót murowych.
tMateriały i wyroby do robot murowych powinny być przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych
Place składowe do przechowywania elementow murowych powinny być
wygrodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na
odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobow
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych
konfekcjonowane powinny być przechowywane w orygi
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zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyzej +5"C a ponizej +35'C.
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podłodze,w ilości warstw nie większej niz 10, o ile
dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej,
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach
otwa ńych, w waru n ka ch zabezpieczających je p rzed za n ieczyszcze n iem,
zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. WYl\ilAGANlA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, IMASZYN l NARZĘDZI
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu,
Na budowie nalezy stosować sprzęt, maszyny, narzędzia i urządzenia posiadające
atesty idopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Kod CPV: 45000000-7,

4. WYIV|AGAN lA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4,1, Ogolne wymagania dotyczące transpońu.

Do transportu nalezy stosować jednostki transpońowe posiadające atesty
idopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Kod CPV. 45000000-7.

4.2, Transpoń i składowanie materiałow.
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki
ład u n kowe należy p rowadzić urządzeniam i mecha n icznym i wyposazo nym i

w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek iwyładunek
elementow m u rowych przechowywanych l uzem, wykonywany ręcznie zaleca
się prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np.

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Warunki transpońu elementow
rnurowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem
powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych
wyrobów oraz PN-B-12030" Transpoń materiałów do robot murowych
w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środkow transpońu.
W czasie transportu należy zabezpieczyc przewozone materiały w sposob
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku duzych
ilości materiałow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
załad u n ku or az r ozład u n ku urządzen mechan icznych, Do tra nspońu wyrobow
i materiałow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca się uzywać samochodow zamkniętych. Do przewozu wyrobow
i materiałow w innych opakowaniach mozna wykorzystywać samochody
pokryte plandekami lub zamknięte. Kruszywa mozna przewozić dowolnymi
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asońymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5, WYN/AGANIA DOTYCąCE WYKONAN|A RoBoT
5.1, Ogolne zasady wykonania robot.

Wszystkie rodzaje robót należy wykonywać zgodnie z przepisami sztuką
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budowlaną i projektem budowlanym.
5.2, Warunki przystąpienia do robot murowych Przed przystąpieniem do

murowania ścian należy odebrać rusztowanie sprawdzając zgodność ich
wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

5.3. Ogolne zasady wykonywania robót murowych Roboty murowe należy
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją
techniczną i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej

illub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to.

- mury nalezy wykonywać warstwami zzachowaniem prawidłowego wiązania
elementów murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden

element konstrukcyj ny,

- spoiny poprzeczne i podłuzne w sąsiednich warstwach muru powinny być
usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jezeli takie
- wymaganie zawańo w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta
wyrobu,

5,4" OrganizaĄa robót murowych,
1, Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robot murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
- racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym
umieszczeniem materiałów budowlanych (najblizej muru wolny pas
o szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi
transpońowe),

- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,
- zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych

i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikow we właściwy sprzęt murarski i ochronny.

2, Kategorie wykonania robót murowych na budowie:
Kategoria A * roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespoł pod
nadzorem majstra murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane
fabrycznie, a jezeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się
dozowanie składnikow i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy.

5.5. Rodzajewiązan cegieł w murze: Wiązanie murów orazich styków
i naroznikow powinno byó wykonane zgodnie z przył<ładami podanymi w pkt.
3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, częśó
A, zeszyt 3,,Konstrukcje murowe", wydanie lTB - rok 2006 atakże w normie
archiwalnej PN-68/B-1 0020.

5.6. Sposoby murowania z cegieł lub bloczkow.
5.6,1 . Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsp

zwykłe grubości od 8 do 15 mm.

a Spolny
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5.6,2, Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego - zwykłe
z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych
elementow,

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe * murowanie tradycyjne, na
pełne spoiny.

5,7. Ogolne zasady murowania ścianek działowych.
Scianki działowe o grubości 1t4 cegĘ należy murować na zaprawie
cementowej o wytrzymałości nie nizszej niż 10 N/mm2.
Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyzej 2,5 m powinny
byc zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nosnych na
głębokosc nie mniejsząniż 70 mm.

5.8. Wymagania jakościowe robót murowych.
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
część A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe", wydanie lT8-2006 rok roboty
murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak:

5 8,1 . Obrys muru.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny
przekraczać:
- w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczeń +20 mm,
- w wysokości kondygnacji +20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku t50 mm.

5.8.2, Grubośc muru Grubości murów w stanie surowym powinny być
określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki
wymiarowe nie powinny być większe niz:
- dopuszczalne odchyłki uzytych elementow murowych w przypadku
murow o grubości 1l4, 1l2 i 1/1 elementu murowego,

- t10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niz 1 cegła,
- !20 mm, w przypadku murów szczelinowych.

5-B.3. Grubosc spoin.
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych
Wynoszą:
- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm,
-2mm,

- w spoinach pionowych. grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm,
-5mm.

W przypadku słupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub
mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych,
jak i pionowych, nie powinny przekraczac 2 mm.

6 KONTROLA JAKOSC| ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontrolijakości robót.

Kontrolę jakości przeprowadzać zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego,
norm, wymagań branzowych oraz wymagań Organów.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych Przed erzylst9eiĘ!iem do

ć"-.-,\Ą r
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robot murowych nalezy przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które
będą wykorzystywane do wykonywania robot.
6,2,1, Odbiór robot poprzedzĄących wykonanie robót murowych.

Przed przystąpieniem do wznoszenia murow nadziemia należy
sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary orazkąty
skrzyzowań ścian,

6.2.2. Badan ia materiałow,
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
- deklaracji zgodności lub ceńyfikatow,
- zapisów dziennika budowy, protokołow przyjęcia materiałow na

budowę,
- deklaracji producentow uzytych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez
producenta parametry techniczne odpowiadają wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej. Materiały, ktorych jakośó budzi wątpliwości mogą być
zbadane na wniosek zamawiającego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robót.
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych
robót murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej
specyfikacji i instrukcjami producentow. Wyniki przeprowadzonych badań
powinny być porownane z wymaganiami podanymi w pkt, 2,2. oraz w pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także
p rotoko le pod pisany m przez p rzed stawiciel i i nwestora (zam awiającego) or az
wykonawcy,

6.4. Badania w czasie odbioru robót Badania w czasie odbioru robot
przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonania robót murowych, w szczegolności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąwraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości oceny robot poprzedzĄących roboty murowe,
- jakości wykonania robot murowych,
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robot. Badania
sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4, Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3

,,Konstrukcje murowe", wydanie lT8-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-6B/B-
1 0020:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją powinno być przep

przez porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją
ne
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specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie
oględzin zewnętrznych i pomiarow; pomiar długości i wysokości konstrukcji
przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów
i ościezy wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy
przyjmowac średnią arytmetycznąz pomiarow w trzech roznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementow w murze, stykach
i naroznikach - nalezy przeprowadzac przez oględziny w trakcie robot na
zgodność zwymaganiami podanymiw pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać
przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka
muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów
iicowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie
oględzin uznano, że grubość spoiny moze byc przekroczona; średnią
grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej
grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka
muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią
grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy
odcinek muru; w przypadku razących roznic grubości poszczegolnych
spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzac oddzielnie, z dokładnością
do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości
krawędzi muru - należy przeprowadzac przez przykładanie w dwóch
prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni
muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie
przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą
a powierzchnią lub krawędzią muru,

e) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy
przeprowadzacz dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową,

fl sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać
przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską
i łatą kontrolną lub poziomnicą węzową, a przy budynkach o długości ponad
50 m niwelatorem,

g) sprawdzenie kątow pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwoch
sąsiednich murów - nalezy przeprowadzać mierząc z dokładnością do
1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości
1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie mozna przeprowadzać
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką
milimetrową. Wyniki badań powinny byó porownane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5, niniejszej specyfikacji technicznej iopisane dzienniku
budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwe
(zamawiaj ącego) oraz wykonawcy.
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7, WYIMAGAN|A DoTYcZĄcE PRZED|V|ARU l oBlMlARU RoBoT .

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robót - zgodnie z właściwymi przepisami
izasadami.

7.2, Szczegołowe zasady obmiaru robot murowych
7,2.1.1lości poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów

podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.
7 "2,2. Sciany oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni.

8, SPoSoB oDBloRU RoBoT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Odbioru robot powinna dokonać komisja odbiorowa powołana przez
lnwestora.

8"2, Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu,
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3.
a wyniki badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji, Jezeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mozna
uznaó elementy ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie
z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na
przystąpienie do następnych faz robot murowych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegające zakryciu nie
powinny być odebrane. W takim przypadku nalezy ustalić zakres prac
i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzic
badania, Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów
oraz robot ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub
p rotokole pod p isa nym przez p rzedstawicie l i i nwestora (i nspekto r n adzo ru )

i wykonawcy (kierownik budowy).
8,3, Odbiór częściowy,

Odbior częściowy polega na ocenie ilości ijakości wykonanej części robot"
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego
w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot, Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbior częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecności kierownika budowy.

8"4, Odbiór ostateczny (końcowy) Odbior końcowy stanowi ostateczną ocenę
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości
i zgodności z dokumentacją projektową. Odbior ostateczny przeprowadza
kom isja powoła na przez zamawiĄącego, na pod stawie p rzedłozonych
dokumentow, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej,
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określac
umowa, Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyc komisji następujące
dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokona
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wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi

w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksiązki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robót,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiałow i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
- protokoły odbiorow częściowych,
- instrukcje producentow dotyczące zastosowanych materiałow"
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłozonymi
dokumentami, przeprowadzió badania zgodnie zwytycznymi podanymi w pkt.

6,4 niniejszej ST, porownać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5, niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny
wizualnej.
Roboty murowe powinny być odebrane, jezeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne
i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badań był negatywny roboty murowe nie powinny byc przyjęte, W takim
przypad ku na lezy przyjąc jed no z następujących r ozwiązan,.
- jezeli to mozliwe nalezy ustalić zakres prac korygujących, usunąć
niezgodności robot z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej
i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty murowe
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagań nie zagrażĄąbezpieczeństwu konstrukcji
i uzytkownika oraz trwałości elementow murowych zamawiĄący moze
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obnizeniem wańości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są mozliwe podane wyżą rozwiązania wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robot murowych,
wykonania ich ponownie i poMórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbior moze być dokonany po
ich uzupełnieniu,
Z czynności odbioru sporządza się protokoł podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy, Protokół powi n ien zawier ać,.

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wynikow badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot murowych
z zamówieniem.

Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8,5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancjijest ocena sta strukcji
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murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem
zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancjijest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych,
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiór ostateczny
(końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń
wynikających z obnizonej jakości robot. Przed upływem okresu
gwa ra n cyj n ego zamawiĄący powi n ie n zgłos ić wyko n awcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

g. PODSTAWA ROZL|CZENlA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
l PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Podstawą do rozliczenia będzie wykonane dzieło, umowa, projekt budowlany
i protokoł odbioru robot.

] 0 DOKU|V]ENTY ODNlESlEN|A
10"1. Normy

,1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczące cementów powszechnego uzytku,

2 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania
i kryteria zgodności.

3. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Częsc '1. Definicje, wymagania
i kryteria zgodności.

4. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementow murowych -

Częsc 1: Elementy murowe ceramiczne.
5, PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murow - Częśc '1:

Zaprawa murarska.
6 PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji

murowych - Część 1-1 : Reguły ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

7, PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji
murowych - Część 1-2: Reguły ogolne - Projektowanie konstrukcji na
wypadek pozaru.

8. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
- Częśc 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałow iwykonawstwo
konstrukcji murowych.

9, PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
- Częśc 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji
murowych.

10, PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
1 1 , PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie

i obliczanie.
12, PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizy;-z
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i wytrzymałościowych.
13, PN-B-10104.2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogolnego

przeznaczenia - Zaprawy o określonej składzie materlałowym,
wytwarzane na miejscu budowy.

14 PN-B-12030.1996 Wyroby budowlane ceramiczne isilikatowe -
Pakowanie, przechowywanie i transpoń,

10.2, Ustawy
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2a04 r, o wyrobach budowlanych (Dz. U.

z2004 r, Nr 92, poz. BB1 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst

jednolity Dz. U. z2004 r. Nr 204, poz,2aB7 ze zmianami).
10.3. Rozporządzenla

1. Rozporządzenie [/inistra lnfrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiórki, tablicy informacyjnejoraz
ogłoszen ia zawierającego d a ne d otyczące bezp iecze ństwa p racy
iochrony zdrowia (Dz. U. z2a02 r. Nr 10B, poz. 953 ze zmianami).

2. Rozporządzenie lMinistra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobow deklarowania zgodności wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U, z 2004 r. Nr
198, poz.2041 ze zmianami).

3. Rozporządzenie lt/inistra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie systemow oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniac
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu
aznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z2a04 r.

Nr 195, poz.2011 ze zmianami).
4, Rozporządzenie [/inistra lnfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z2003 r. Nr 120, poz,
1126 ze zmianami).

5, Rozporządzenie l\ilinistra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r"

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U, z2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

10.4 lnne dokumenty i instrukcje.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Część A *

Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe", wydanie
lTB - 2006 rok.

2" Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1,

częśc 2, wydanie Arkady - 1990 rok.

. ., i.r'
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RoZDzlAŁ lV. TYNKI

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie.

1, WSTĘP.
1,,l. Nazwazadania: Rozbudowa dachu na budynku Przedszkola wWojczy,

polegająca na zmianie konstrukcji dachu dwuspadowego z naczółkami na

dach dwuspadowy oraz wykonaniu zadaszeń nad wejściami.

1 .2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

P rzed m iotem n i n iejs zej szczegołowej specyfi kacj i tech n icznej są wyma g a n i a

dotyczące wykonania i odbioru robot tynkarskich i okładzinowych na

p rzed m iotowym zadan iu.

1.3. Zakres stosowania ST
Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.4 Zakres robot objętych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umozliwiające i mające na celu wykonanie tynkow zewnętrznych
iwewnętrznych obiektu wg ponizszego wykazy:
- tynki cementowo-wapienne,
- okładziny ścienne wewnętrzne,
- tynki zewnętrzne mineralne,
- okładziny ścienne zewnętrzne - klinkier

1 .5. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami,

1.6. Ogolne wymagania dotyczące robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakosć ich wykon ania oraz za zgodnośó z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami lnspektora nadzowu.

2, nłATER|AŁY,
2,1, Woda (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania zapraw stosować mozna każdą

wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2"2. Piasek (PN-EN '13139:2003).

2"2.1, Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy
przedmiotowe, a w szczególności: nie zawieraó domieszek
organicznych, mieć frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy
stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
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2.2.2

2.2.3

średnioziarnisty,
Zaprav,ty budowlane cementowo-wapienne fi/arka i skład zaprawy
powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę nalezy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana
mozliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok, 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wap ien nych nalezy stosować ceme nt pońla ndzki
z dodatkiem żużla lub popiołow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niz +5"C. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
które powinno tworzyć jednolitą ijednobanłną masę, bez grudek
niegaszonego wapn a i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw nalezy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzalu cementu i wapna.
lVateriały do elementów wykoń czen iowych robót tyn ka rskich
Wymagania dotyczące właściwości materiałów.
2,2.3"1. Gips szpachlowy- wg PN-B-30042:1997
2.2.3.2. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelazy wg.

odpowied niej aprobaty techn icznej
2,2.3.3. Tasmy isiatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn.
2.2.3.4. Narozniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn,
2.2.3"5. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips,-kańon. - wg PN-

92llvi-B3102
2.2,3.6. Woda do zapraw-wg PN-88lB-32250

3. SPRZĘT,
Na budowie nalezy stosować sprzęt, maszyny, narzędzia i urządzenia posiadające
atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Kod CPV: 45000000-7

4. TRANSPORT
tVlateriały ielementy mogą być przewozone dowolnymi środkami transpońu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5, WYKONANlE R.oBoT.
5"1, Ogolne zasady wykonywania tynkow"

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc
zakonczone wszystk ie roboty p rzyg otow aw cze, ro b oty i n sta l a cyj n e
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeznice
drzwiowe iokienne.

,. i,l r
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b) Tynki nalezy wykonywać w temperaturze nie nizszej niz +5"C pod
warunkiem , że w ciągu doby nie nastąpi spadek ponizej 0'C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środkow zabezpieczających, zgodnie z,,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

c) Zaleca się chronić świezo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pieruuszych
dwoch dni przed nasłonecznieniem dłuzszym niz dwie godziny dziennie,
W okresie wysokich temperatur świezo wykonane tynki powinny być
w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia , zwtlżane wodą,

5.2. Przygotowanie podłozy 5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W ścianach
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniac zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed
tynkowaniem podłoze nalezy oczyścić zkurzu szczotkami oraz usunąc plamy

7 rdzy i substancji tłustych. plamy z substancji tłustych mozna usunąć przez
zmycie 10 o/o roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą
benzynową, Nadmiernie suchą powierzchnię podłoza należy zw|lżyć wodą,

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych
1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.

Narzut tynków wewnętrznych nalezy wykonać według pasow i listew
kierunkowych,

2. Gładż nalezy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno
dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosować zaprawy cementowo-
wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych
o stosunku 1:1,2.

5,4, Ogolne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoza warstwą
wyrownującą lub bezpośrednio do rownego igładkiego podłoza.
W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie
wytrzymałego podłoza, - Podłoze pod okładziny ceramiczne mogą stanowić
nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych oraz
ściany betonowe, Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych mozna
przystąpiĆ po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed
rozpoczęciem wykonywania robot należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyc zkurzu. - Na oczyszczonąi zwilżoną
powierzchnię ścian murowanych nalezy nałożyć warstwę kleju do glazury
o grubości 2-3 mm Elementy ceramiczne powinny być posegregowane
według wymiarów, gatunkow i odcieni barwy, - Temperatura powietrza
wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5'C
- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poz
pionowego nie powinno być większe PiS 'l mm/m, odchylenie

lub
ni
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okładziny od płaszczyzny nie większe niz 1 mm na długości łaty dwumetrowej
Barwa i wzar jednolity.

6. KONTROLA JAKoScl.
6,1. Kontrola jakości materiałów.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzić zgodność rodzĄu materiału
i gatunku z projektem technicznym i zamówieniem,

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta
właściwym oznaczeniem materiału i dostarczen iem świadectwa lu b

deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Polską Normą aprobatą techniczną).
W przypadku zastrzezeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem
o jakości wystawionym przez producenta - powinien zostać on zbadany
zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentow potwierdzających
przez producenta ich jakosć, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, ktorych właściwości nie
odpowiadają wymagan iom przedm iotowych norm,

e) nie nalezy stosować materiałow przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiałow iwyrobow powinny każdorazowo byc wpisywane

do dziennika budowy.
6.2, Zaprawy W przypadku, gdy zaprawa wytwarzanajest na placu budowy,

nalezy kontrolowaó jej markę i konsystencję w sposob podany
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobow powinny byc
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. płyt nie powinna mieć szwów,
krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

7. oBtMlAR RoBoT.
Jednostką obmiarową robót jest m2 . llość robót określa się na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru

8 oBBlloR RoBoT.
8.1 , Odbiór tynkow"

Badania w czasie odbioru częściowego nalezy przeprowadzać dla tych robot
do których dostęp poźniej będzie niemozliwy lub utrudniony" Odbior częściowy
powinien obejmować sprawdzenie: - stanu podłoza, - jakości zastosowanych
materiałow, - jakości i dokładności wykonania stelazy, Dokonanie odbioru
częsciowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie końcowe tynkow należy przeprowadzić po zakonczeniu tych robot
i powinny one obejmować sprawdzenie:
- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem
budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru

- ceńyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych
bót,
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budowlanych,
- prawidłowości przygotowania podłozy.
Odbior gotowych tynkow następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania
z zamowien iem, którego p rzed m iot okreś lają projekt b ud owlany i specyfi kacj i

technicznej wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza.

Tynk powinien być odebrany, jezeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie powinien być przyjęty.
81.1. Odchylenia

1, Ukształtowanie powierzchni, krawęd zie przecięcia powierzchni oraz
kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od płaszczyzny
i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie
nie większej niz 3 na caĘ długości łaty kontrolnĄ2 m, Odchylenie
powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie większe niż2
mm na 1 m i ogółem nie więcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogołem nie więcej niz 6
mm na caĘ powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,
belki itp,).

3" Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikających z podłoźa, pilśni itp., tnłałe ślady zaciekow na
powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoźa.

9.1, Odbiór podłoza,
Od b ior podłoza na lezy p rzep rowa dzić bezpośred n io p rzed p rzystąp ien iem d o
robot tynkowych. Podłoze powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1 . Jezeli odbior podłoza odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoze oczyśció i zmyc wodą.

1 0, PODSTAWA PŁATNoSCl.
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilośc m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje.
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałow i sprzętu,
- ustawienie i rozbiorkę rusztowań,
- urnocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- okładziny ścian,
- płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułozonej okładziny w§, ceny
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jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podłoza,
- dostarczenie materiałow i sprzętu,
- ustawienie i rozbiorką rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebić,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałow.

1 1. PRZEP|SY ZWIĄZANE
1 PN1-85/B-04500 Zaprav,ry budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymałościowych.
2, PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze.
3, PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

probek.
4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,
5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
6. PN-EN 771-6,.20a2 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy

murowe z kamienia naturalnego.
7, PN-B-1 1205.1 997 Elementy kamienne,
8, PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kańonowo-gipsowe
9, PN-72/B-06 1 90 Roboty kamieniarskie, Okła dzina kam ienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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