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CZĉĝû OGÓLNA
1.

WstĊp.

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynnoĞci umoĪliwiające
wykonanie robót budowlano ustalonych z inwestorem.
W zakres robót okreĞlają n/w szczegółowe specyfikacje techniczne:
-

Roboty tynkarsko-malarskie
Roboty dociepleniowe
Roboty instalacyjne – instalacja C.O.

1.4. OkreĞlenia podstawowe.
OkreĞlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami,
aprobatami i atestami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü ich wykonania zgodnego ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robót, aĪ do zakoĔczenia i odbioru koĔcowego robót. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe jest włączony w cenĊ
umowną.
1.7. Ochrona Ğrodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znaü i stosowaü w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony Ğrodowiska naturalnego.
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W okresie wykonywania robót wykonawca bĊdzie:
- podejmowaü wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie siĊ do przepisów i
norm dotyczących ochrony Ğrodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikaü
bĊdzie uszkodzeĔ lub uciąĪliwoĞci dla osób lub własnoĞci społecznej i innych, a
wynikających ze skaĪenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastĊpstwie jego
sposobu działania.
1.8. Ochrona przeciwpoĪarowa
Wykonawca bĊdzie przestrzegaü przepisów ochrony przeciwpoĪarowej, bĊdzie
utrzymywaü sprawny sprzĊt przeciwpoĪarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy. Materiały łatwopalne bĊdą składowane w sposób zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostĊpem osób trzecich. Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane poĪarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel
wykonawcy.
1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie bĊdą dopuszczone do
uĪycia. Nie dopuszcza siĊ uĪycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stĊĪeniu wiĊkszym od dopuszczalnego, okreĞlonego odpowiednimi przepisami.
1.10.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy bĊdą
potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakoĞü i właĞciwoĞci do robót i były dostĊpne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania bĊdą zlokalizowane w obrĊbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
1.11.Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcĊ wywiezione z
terenu budowy. KaĪdy rodzaj robót, w którym znajdują siĊ niezbadane i nie
zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc siĊ z jego nie
przyjĊciem i niezapłaceniem.
2. SprzĊt

Wykonawca zobowiązany jest do uĪywania tylko takiego sprzĊtu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do robót
powinien byü zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadaü pod wzglĊdem typów i iloĞci
wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnoĞü sprzĊtu bĊdzie gwarantowaü
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okreĞlonymi w dokumentacji budowy i SST.
Jakikolwiek sprzĊt, maszyny, urządzenia i narzĊdzia niegwarantujące zachowania
warunków umowy ( jakoĞci robót ) zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
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3. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich Ğrodków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakoĞü wykonywanych robót i właĞciwoĞci przewoĪonych
materiałów. Wykonawca bĊdzie usuwaü na bieĪąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do
terenu budowy oraz na terenie budowy.
4. Wykonywanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakoĞü
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnoĞü z dokumentacją i SST. Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoĞci za ich dokładnoĞü. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów elementów robót bĊdą oparte na wymaganiach sformułowanych w
umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach paĔstwowych i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bĊdą wykonywane nie póĨniej niĪ w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcĊ, pod groĨbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.
5. Kontrola jakoĞci robót
Celem kontroli jakoĞci robót bĊdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osiągnąü załoĪoną jakoĞü robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pełną kontrolĊ jakoĞci robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzĊt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia
niezbĊdne do pobrania próbek, badaĔ materiałów robót. Wykonawca bĊdzie przeprowadzaü
pomiary i badania materiałów oraz robót z czĊstotliwoĞcią zapewniającą stwierdzenie, Īe
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz
wytycznymi.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badaĔ ponosi
wykonawca. Wszystkie badania i pomiary bĊdą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badaĔ wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piĞmie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów i zapewniona mu bĊdzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiałów celu dokonania kontroli jakoĞci.
6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moĪe dopuĞciü do uĪycia tylko te materiały, które
posiadają:
a. certyfikat na znak bezpieczeĔstwa, wykazujący, Īe zapewniono zgodnoĞü z kryteriami
technicznymi okreĞlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właĞciwych przepisów i dokumentów technicznych,
b. techniczne deklaracje zgodnoĞci lub certyfikat zgodnoĞci z:
- Polską Normą lub
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- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeĪeli nie są objĊte certyfikacją okreĞloną w pkt. a dla kaĪdej partii
dostarczonych materiałów wykonawca bĊdzie posiadaü w/w dokumenty okreĞlające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagaĔ
bĊdą odrzucone.
7. Dokumenty budowy.
7.1. Dziennik budowy – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiązującym zamawiającego i wykonawcĊ w okresie od przekazania terenu budowy do
koĔca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoĞü za prowadzenia dziennika budowy/robót
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy/robót bĊdą dokonywane na bieĪąco i bĊdą dotyczyü przebiegu robót, stanu
bezpieczeĔstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaĪdy
zapis w dzienniku budowy/robót bĊdzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuĪbowego.
Zapisy bĊdą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym,
bezpoĞrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dołączone do dziennika budowy/robót
protokoły i inne dokumenty bĊdą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Uwaga dziennik budowy jest elementem koniecznym tylko dla prac budowlanych, których
wykonanie jest moĪliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowĊ.
7.2. Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty
zgodnoĞci materiałów, orzeczenia o jakoĞci materiałów, kontrolne wyniki badaĔ.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny byü udostĊpnione na kaĪde
Īyczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.3. Pozostałe dokumenty budowy:
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleĔ,
- korespondencjĊ na budowie.
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy bĊdą przechowywane przez wykonawcĊ na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. ZaginiĊcie któregokolwiek dokumentów budowy
spowoduje koniecznoĞü jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bĊdą zawsze dostĊpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wglądu na Īyczenie zamawiającego.
8.0. Odbiór robót.
W zaleĪnoĞci od ustaleĔ odpowiednich SST roboty podlegają nastĊpującym etapom
odbioru:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi czĊĞciowemu
- odbiorowi wstĊpnemu,
- odbiorowi koĔcowemu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE
1 Materiały
.
1.1. Materiały do malowania:
Do malowania elementów budynków mogą byü stosowane:
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadaü wymaganiom normy
PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, które powinny odpowiadaü
wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
• farby na spoiwach :
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej
do zarobienia wodą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieĔczania wodą,
które powinny odpowiadaü wymaganiom aprobat technicznych.
• Ğrodki gruntujące, które powinny odpowiadaü wymaganiom aprobat technicznych.
1.2 Kontrola materiałów
Farby i Ğrodki gruntujące uĪyte do malowania powinny odpowiadaü normom
wymienionym w p. 1.1,
BezpoĞrednio przed uĪyciem naleĪy sprawdziü:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci wyrobów z
odpowiednią norma lub aprobatą techniczną,
- termin przydatnoĞci do uĪycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnĊtrzny farby w kaĪdym opakowaniu.
OcenĊ wyglądu zewnĊtrznego naleĪy przeprowadziü wizualnie . Farba powinna stanowiü
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninĊ.
2.0

SprzĊt
Roboty moĪna wykonywaü przy uĪyciu pĊdzli, wałków lub aparatów natryskowych.

3.0

Transport
Farby powinny byü pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bĊbny lekkie lub wiadra
wg PN-EN-13090-2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5°C.

4.0

Wykonanie robót

4.1

Wymagania dotyczące podłoĪy pod malowanie
PodłoĪe pod malowanie stanowią:
• tynk cementowo-wapienny i gipsowy,
• drewno
• elementy metalowe
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Wymagania dotyczące podłoĪy pod malowanie są nastĊpujące:
1. Tynki zwykłe:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaü wymaganiom normy
PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny byü usuniĊte przez
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna byü pozbawiona zanieczyszczeĔ ( np. kurzu, rdzy,
tłuszczy ,wykwitów solnych ). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny byü zabezpieczone antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byü oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą . Po umyciu powierzchnia
tynków nie powinna wykazywaü Ğladów starej farby ani pyłu po starej powłoce
malarskiej. Uszkodzenia tynków naleĪy naprawiü odpowiednią zaprawa, a
elementy metalowe zabezpieczyü antykorozyjnie.
2. PodłoĪa z drewna, materiałów powinny byü niezmurszałe, mieü wilgotnoĞü nie
wiĊkszą niĪ 12%, bez zepsutych lub wypadających sĊków i zacieków Īywicznych.
Powierzchnia powinna byü odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Īywicy, starej
farby i innych zanieczyszczeĔ.
3. Elementy metalowe powinny byü oczyszczone z pozostałoĞci zaprawy, gipsu, rdzy i
plam tłuszczu.
4.2.

Przygotowanie podłoĪy
W przypadku stwierdzenia niezgodnoĞci podłoĪy z wymaganiami przedstawionymi w
p. 4.1 naleĪy okreĞliü zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu
usuniĊcie tych niezgodnoĞci. Po usuniĊciu niezgodnoĞci naleĪy przeprowadziü ponowną
kontrolĊ podłoĪy, a wyniki kontroli naleĪy odnotowaü w formie protokołu kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

4.3

Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny byü prowadzone:
- w temperaturze powyĪej 25°C , z dodatkowym zastrzeĪeniem , aby temperatura podłoĪa
nie była wyĪsza niĪ 20°C.
Roboty malarskie moĪna rozpocząü, jeĪeli wilgotnoĞü podłoĪy mineralnych przewidzianych

pod
malowanie jest nie wiĊksza niĪ :
- podano w tablicy 1,
- dla podłoĪy drewnianych nie wiĊksza niĪ podana w p. 4.1
Tablica 1. NajwiĊksza dopuszczalna wilgotnoĞü podłoĪy mineralnych przeznaczonych do
malowania
Lp.

Rodzaj farby
Farby dyspersyjne, na spoiwach Īywicznych rozcieĔczanych
1. Wodą
2. Farby na spoiwach mineralno - organicznych

NajwiĊksza wilgotnoĞü
podłoĪa, w % masy
4
4
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Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podłoĪach stalowych prowadziü
naleĪy przy wilgotnoĞci wzglĊdnej powietrza nie wiĊkszej niĪ 80%.
W pomieszczeniach zamkniĊtych przy pracach malarskich naleĪy zapewniü odpowiednią
wentylacjĊ.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi naleĪy prowadziü z dala od otwartych
Ĩródeł ognia.
4.4

Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie w budynku moĪna rozpocząü, kiedy podłoĪa spełniają wymagania
podane w p. 4.1, a warunki wymagania punktu 4.3
PodłoĪa powinny byü oczyszczone i przygotowane w zaleĪnoĞci od stosowanej farby
i Īądanej jakoĞci robót.
Prace malarskie naleĪy prowadziü zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna
zawieraü:
• informacje o ewentualnym Ğrodku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleĪy go
stosowaü,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzĊdziach ( np. pĊdzle,wałki,
agregaty malarskie ),
• krotnoĞü nakładania farby oraz jej zuĪycie na 1 m²,
• czas miĊdzy nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia w zakresie bhp,
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, naleĪy zabezpieczyü i osłaniaü przed zabrudzeniem farbami.

4.5.

Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Īywicznych
wodorozcieĔczalnych i rozpuszczalnikowych

Powłoka z lakierów powinna:
a) mieü jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,
b) nie mieü Ğladów pĊdzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeĔ pĊcherzy i zmarszczeĔ,
d) byü odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) byü odporna na zmywanie wodą ze Ğrodkiem myjącym.
5.0
5.1

Kontrola jakoĞci
Kontrola podłoĪy pod malowanie
Kontrole podłoĪy pod malowanie w zaleĪnoĞci od ich rodzaju naleĪy wykonywaü
w nastĊpujących terminach:
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjĊcia – tynków,
• nie wczeĞniej niĪ po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu,
KontrolĊ podłoĪy naleĪy przeprowadziü po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowaü w przypadku:
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tynków zwykłych i pocienionych – zgodnoĞü z projektem, równoĞü i wygląd
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystoĞü powierzchni ,
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych ,wilgotnoĞci,
• podłoĪy z drewna – wilgotnoĞü, stan podłoĪa, wygląd i czystoĞü powierzchni ,
• elementów metalowych – czystoĞü powierzchni.
KontrolĊ dokładnoĞci wykonania murów naleĪy przeprowadziü metodami opisanymi w
normie PN-B-10020:1968.
RównoĞü powierzchni tynków naleĪy sprawdziü metodami opisanymi w normie
PN-B-10100:1970.
Wygląd powierzchni podłoĪy naleĪy oceniü wizualnie z odległoĞci 1 m w rozproszonym
Ğwietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni ( z wyjątkiem powierzchni stalowych) naleĪy oceniü przez
przetarcie powierzchni suchą, czysta rĊką. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia naleĪy uĪyü czystej szmatki.
WilgotnoĞü podłoĪy naleĪy oceniaü przy uĪyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach
wątpliwych naleĪy pobraü próbkĊ podłoĪa i okreĞliü wilgotnoĞü metodą suszarkowowagową.
Wyniki kontroli podłoĪy naleĪy odnotowaü w formie protokółu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.
•

5.2

Wymagania w stosunku do powłok malarskich

5.2.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny byü:
a) niezmywalne przy stosowaniu Ğrodków myjących i dezynfekujących ,odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz reemulgacjĊ ,
b) aksamitno – matowe lub posiadaü nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzeĔ, smug, przeĞwitów podłoĪa, plam, Ğladów pĊdzla,
e) bez złuszczeĔ ,odstawania od podłoĪa oraz widocznych łączeĔ i poprawek.
Dopuszcza siĊ chropowatoĞü powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoĪa . Nie powinny wystĊpowaü ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.
5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich
5.3.1. Zakres kontroli i badaĔ
Badanie powłok przy ich odbiorze naleĪy przeprowadziü po zakoĔczeniu ich
wykonania, nie wczeĞniej jednak niĪ po 14 dniach.
Badania techniczne naleĪy przeprowadziü w temperaturze powietrza nie niĪszej
niĪ +5°C i przy wilgotnoĞci wzglĊdnej powietrza nie wyĪszej niĪ 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnĊtrznego,
• sprawdzenie zgodnoĞci barwy i połysku,
• sprawdzenie odpornoĞci na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepnoĞci powłoki,
• sprawdzenie odpornoĞci na zmywanie.
5.3.2. Metody kontroli i badaĔ
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Badania powłok malarskich przy odbiorze naleĪy wykonaü nastĊpująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnĊtrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
Ğwietle rozproszonym z odległoĞci około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnoĞci barwy i połysku – przez porównanie w Ğwietle
rozproszonym barwi i połysku wyschniĊtej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornoĞci powłoki na wycieranie – przez lekkie ,kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym
do powłoki. PowłokĊ naleĪy uznaü za odporną na wycieranie,jeĪeli na szmatce nie
wystąpiły Ğlady farby,
d) sprawdzenie przyczepnoĞci powłoki:
• na podłoĪach mineralnych i mineralno – włóknistych – przez wykonanie
skalpelem siatki naciĊü prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaĪdą
stronĊ a nastĊpnie przetarciu pĊdzlem naciĊtej powłoki; przyczepnoĞü powłoki
naleĪy uznaü za dobrą , jeĪeli Īaden z kwadracików nie wypadnie,
• na podłoĪach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-ENISO 2409.
a) sprawdzenie odpornoĞci na zmywanie – przez piĊciokrotne silne potarcie powłoki
mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny ,a nastĊpnie dokładne spłukanie jej
wodą za pomocą miĊkkiego pĊdzla; powłokĊ naleĪy uznaü za odporną na zmywanie,
jeĪeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeĪeli po wysuniĊciu
cała badana
powłoka bĊdzie miała jednakową barwĊ i nie powstaną przeĞwity podłoĪa.
Wyniki kontroli i badaĔ powłok powinny byü odnotowane w formie protokółu z kontroli
i badaĔ.
5.4

Ocena jakoĞci powłok malarskich
JeĪeli badania wymienione w p. 5.3.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie naleĪy
uznaü za wykonane prawidłowo.
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagaĔ stawianych powłokom nie jest spełnione,
naleĪy uznaü ,Īe powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleĪy wykonaü działania
korygujące, mające na celu usuniĊcie niezgodnoĞci. W tym celu w protokóle kontroli i
badaĔ naleĪy okreĞliü zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnoĞci powłoki z wymaganiami. .Po usuniĊciu niezgodnoĞci naleĪy ponownie
skontrolowaü wykonane powłoki, a wynik odnotowaü w formie protokółu kontroli i badaĔ.

6.0

Odbiór robót malarskich
Odbiór robót malarskich nastĊpuje po stwierdzeniu zgodnoĞci ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot okreĞlają przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, a takĪe dokumentacja powykonawcza, w której
podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. ZgodnoĞü
wykonania robót stwierdza siĊ na podstawie zgodnoĞci wyników badaĔ kontrolnych
wymienionych w p.5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w
niniejszych warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą byü
odebrane pod warunkiem, Īe odstĊpstwa nie obniĪają właĞciwoĞci uĪytkowych i komfortu
ich uĪytkowania. W przeciwnym wypadku naleĪy je poprawiü i przedstawiü do ponownego



'H&$'D

35$&2:1,$

352-(.72:$

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 1

11

odbioru.
Protokół odbioru powinien zawieraü:
- ocenĊ wyników badaĔ,
- stwierdzenie zgodnoĞci lub niezgodnoĞci wykonania robót z zamówieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniĊcia.
7,0

Cena obejmuje:
•
•
•
•
•
•

8.0

zabezpieczenia folią
przygotowanie podłoĪa,
dostarczenie materiałów,
przygotowanie zapraw
ustawienie i rozebranie rusztowaĔ lub drabin
uporządkowanie stanowiska pracy.

Przepisy związane
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C 81901:2002
PN-C 81914:2002

Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie próbek
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badaĔ.
Wapno budowlane.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkilowe..
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.



'H&$'D

35$&2:1,$

352-(.72:$

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 1

12

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

PRACE DOCIEPLENIOWE
1.

Zakres rzeczowy robót ocieplenia - elewacji.
1.1 W zakres prac ociepleniowych wchodzą:
a) Docieplenie stropodachu wełną mineralną 20 cm
b) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2. Warunki wykonywania
Przewiduje siĊ ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym poprzez połoĪenie warstwy
izolacji z wełny mineralnej o współczynniku przewodnoĞci Ȝ0,04 W/(mK).
Przewiduje siĊ równieĪ ułoĪenie podłogi oraz wymianĊ skorodowanych biologicznie
elementów drewnianych zewnĊtrznej warstwy istniejącego stropu.
- Przed przystąpieniem do ocieplenia podłogi naleĪy wymieniü skorodowane elementy
drewniane istniejącej podłogi, nastĊpnie przeprowadziü odgrzybianie, oraz zabezpieczyü
istniejące poszycie podłogi warstwa konserwacyjną.
- Na tak wykonane podłoĪe przewiduje siĊ wykonanie izolacji paroszczelnej z foli
budowlanej.
- NastĊpnie naleĪy ułoĪyü zakonserwowane legary drewniane o przekroju 5x20cm.
- Miedzy legary przewiduje siĊ umieĞciü wełnĊ mineralną gruboĞci 20 cm o współczynniku
przenikania Ȝ0,04 W/(mK).
- NastĊpnie na tak wykonane ocieplenie naleĪy ułoĪyü membranĊ paroprzepuszczalna
zabezpieczającą wełnĊ mineralna przed zawilgoceniem z zewnątrz.
- NastĊpnie na legarach naleĪy ułoĪyü podłogĊ z płyty OSB o gruboĞci 22mm.
Wymiana starej stolarki okiennej.
Nowe okna powinny spełniaü nastĊpujące parametry:
Okna z drewna sosnowo - dĊbowego o gruboĞci profilu 78 mm, Współczynnik dla całego
okna U1,4 W(m2K), konstrukcje okna naleĪy wykonaü z drewna sosnowego a zewnĊtrzne
warstwy z drewna twardzielowego np.: sosnowego lub dĊbowego klejonego bez przebarwieĔ
(sinizny i sĊków) o wilgotnoĞci przyjĊtej przez Polską NormĊ.
StolarkĊ naleĪy zabezpieczyü przed wilgocią i zabarwiü na kolor biały. Zastosowany lakier
ma spełniaü polskie normy lakierów dopuszczanych do obrotu, a przeznaczonym m.in. do
lakierowania zewnĊtrznej stolarki drewnianej.
Uszczelnienie zapewnione poprzez co najmniej 2 uszczelki z spienionego termoplastycznego
elastomeru lub równowaĪny, 2 uszczelki muszą zapewniü ciągłoĞü na słupku ruchomym.
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Skład szyb: 4/12/4/12/4 U=0,8
Okna musza byü wykonane wg normy PN- EN 14351-1 i spełniaü wymagania wynikające z
zapisów tej normy.
Okucie zamontowane w oknach powinno umoĪliwiü: otwieranie, uchylanie i zamykanie
skrzydeł. Ponadto mechanizm okucia powinien:
blokowaü obroty klamki, uniemoĪliwiaü uchylenie skrzydła gdy okno jest otwarte,
umoĪliwiü mikrowentylacje, aby po przekrĊceniu klamki w górĊ o 45 stopni od pozycji
poziomej, powstała miedzy oĞcieĪnicą a skrzydłem ok. 3 mm szczelina, która zapewnia stały
dopływ ĞwieĪego powietrza; skrzydło pozostaje w tej pozycji dziĊki specjalnemu zaczepowi
rozszczelniającemu,
posiadaü mechanizm lekko unoszący skrzydło i zapewniający płynne jego przechodzenie z
pozycji otwartej do zamkniĊtej (bez ocierania o ramĊ),
moĪliwoĞü regulacji docisku skrzydła do oĞcieĪnicy,
kolor klamek biały, wszystkie elementy metalowe powinny pochodziü z tej samej wytwórni
co okucia,
Współczynnik infiltracji „a” zgodny z wymaganiami okreĞlonymi w Polskiej Normie PN 83/B-03430-AZ3 /
W kaĪdym oknie musi znajdowaü siĊ min. 6 punktów mocujących oĞcieĪnicĊ. Po zakoĔczeniu
robót montaĪowych naleĪy dokonaü regulacji okuü wraz z naoliwieniem odpowiednich
punktów stolarki okiennej.
Przewiduje siĊ nastĊpujące etapy wymiany okien:
Wykucie istniejących okien, przy wykuwaniu naleĪy zwróciü szczególna uwagĊ, aby nie
uszkodziü wĊglarków z cegły.
Osadzenie nowych okien według w/w parametrów.
Zamontowanie parapetu wewnĊtrznego.
Obróbka otworu okiennego.
Jednokrotne malowanie w kolorze białym wykonanych obróbek otworu okiennego.
3. Odbiory robót technologiczno-montaĪowych.
Przed przekazaniem do eksploatacji naleĪy przeprowadziü nastĊpujące badania:
- sprawdzenie zgodnoĞci z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie wyglądu zewnĊtrznego pokrycia,
- sprawdzenie łączeĔ i mocowaĔ,
4. Ocena wyników badaĔ.
JeĪeli badania opisane wyĪej dadzą wynik dodatni, wówczas wykonane roboty zostaną
uznane za zgodne z wymogami. W przypadku gdy chociaĪ jedno z nich da wynik ujemny,
całoĞü badanych prac lub tylko ich czĊĞü zostanie uznana za wykonane nieprawidłowo.
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Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami normy nie mogą byü przyjĊte. W
takim przypadku naleĪy poprawiü wykonane niezgodnie z warunkami prace i po
poprawieniu przedstawiü do ponownego odbioru.
5. Normy i przepisy tematycznie związane.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagani i badania.
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaĪowych, t. I”
ARKADY Warszawa 1990.
Rozp. Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 w sprawie okreĞlenia
szczegółowych wymagaĔ w zakresie zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego,
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadaü
drogi poĪarowe.
Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlanomontaĪowych i remontowych.
Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczeĔstwa i
higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeĔ technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych.
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagroĪenie bezpieczeĔstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz
1256)
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