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OPIS INWESTYCJI  

                                   
    Blok „A” stanowi część z zespołu czterech budynków szpitalnych z łącznikami Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 
 
Wysokość budynku – bloku A wynosi ok. 19,0m (budynek średniowysoki).  
Blok „A” przylega od strony północnej do bloku C, a od strony zachodniej – do bloku B.  
Budynek jest zbudowany w technologii tradycyjnej z cegły i pustaka typu pgs. Stropodach typu 
wentylowanego w części przełazowy, dach z płyt korytkowych o małym spadku.  
Od strony wschodniej znajduje się główne wejście do budynku. 
 
Inwestycja polegająca na remoncie elewacji będzie obejmować następujący zakres robót: 
 

� wyburzenie 55 szt. płyt Ŝelbetowych balkonów z balustradami od strony południowej i 29 szt. płyt 
Ŝelbetowych balkonów z balustradami od strony północnej, 

� montaŜ nowych balustrad przy drzwiach balkonowych w miejscach wyburzonych balkonów 
� docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką, 
� częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej z zamontowaniem nawiewników 

higrosterowanych 
� wymianie parapetów zewnętrznych 
� remoncie istniejących balkonów 
� naprawie dachu w pasie pod i nadrynnowym wraz z obróbkami blacharskimi, 
� wymianie rynien i rur spustowych, 
� remoncie kominów 
� wymianie instalacji odgromowej na nową 
� wykonanie opaski wokół budynku. 

 
Inwestycja przewiduje równieŜ wyburzenie przybudówki zlokalizowanej przy budynku bloku A od strony 
południowej. 
 
Powierzchnia elewacji budynku „A” wynosi ok. 3500 m2. 
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                                                            B-00.00 
                     WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I O DBIORU ROBÓT 
                                            
1. Wstęp 

1.1  Przedmiot specyfikacji  

PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót dla 
inwestycji: Przebudowa i remont elewacji budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze.  
 
1.2  Zakres stosowania 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót 

Roboty budowlane obejmujące wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu realizację  
inwestycji: Przebudowa i remont elewacji budynku „A”  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego                                        
im. Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze. 

1.4  Podstawowe okre ślenia 

UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
 
Roboty budowlane – budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  prowadzenia budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, ksiąŜka obmiarów.  
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezaleŜny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
 
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 
Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montaŜowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Budowlano-wykonawczym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji. 
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru naleŜy wyjaśniać z Zamawiającym przed przetargiem. 
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządzi 
Zamawiającemu lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw. 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 

 

1.5.1.  Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 
terminie określonym w umowie o wykonanie robót. 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy, w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru robót 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a 
koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie. 

1.5.2.  Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
stanowią integralną część umowy. 

Wszystkie uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu 
oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję i przekaŜe ją  Wykonawcy.  

1.5.3  Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aŜ do 
zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie 
podlega odrębnej zapłacie. 

1.5.4.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
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Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych 
urządzeń. 

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.  

2. Materiały 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 

uŜytych do realizacji robót. 
 

Do wykonania robót budowlanych naleŜy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zaleŜności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą  techniczną  jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.  
        Do prac wykończeniowych naleŜy uŜywać materiałów o najwyŜszych parametrach technicznych i 
najlepszej jakości, odpowiadających potrzebom standardu wykończenia pomieszczeń w obiektach słuŜby 
zdrowia.  
        Wszystkie materiały uŜywane do wykończenia obiektu muszą posiadać atesty dopuszczające ich 
stosowanie w obiektach uŜyteczności publicznej i w obiektach słuŜby zdrowia. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 
Jeśli Wykonawca wbuduje materiały nie spełniające wymagań jakościowych musi liczyć się  
z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu 
robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
Materiały stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszą posiadać co najmniej porównywalne 
właściwości i parametry techniczne. 
 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie bezpieczeństwo, 
wymaganą jakość oraz terminowość wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
               
4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewoŜonych materiałów. 
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciąŜeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał 
na bieŜąco, na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót oraz  za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający jest upowaŜniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych.  
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 
UWAGI:  
- Prace budowlane naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczególnej   
  ostroŜności w trakcie prac demontaŜowych. 
- Prace budowlane prowadzić w sposób nie zakłócający pracy personelu szpitala i pobytu pacjentów. 
- Wszystkie niezgodności, uwagi, problemy wynikłe w trakcie realizacji inwestycji naleŜy zgłosić      
  projektantowi. 
 
 
6. Kontrola jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań jakościowych ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
7. Obmiar robót 

 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
określonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu go o 
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru.  
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających 
w trakcie ich wykonywania. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub  w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
 
8. Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów  
  W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót, roboty  podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 

  - odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z 
w/w odbiorami. 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
       Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, 
a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.  
Jakość i ilość robót ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów bieŜącej kontroli jakości, na 
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
oraz na podstawie obmiaru  
i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
 
 
 
 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
         Przebudowa i remont elewacji budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

   im. Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze  

strona 
 8/42 

 

 

8.3 Odbiór cz ęściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru 
częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
 
8.4 Odbiór  ko ńcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
  
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
    A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
   B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
   C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy 
   D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
    E/  w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
    F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
    G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy  
 
2/  Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
� szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
� dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru 
� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
� zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
� recepty robocze i ustalenia technologiczne 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
� szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
� ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
� inne dokumenty wymagane przez MenadŜera Projektu, Zamawiającego 
       i jednostkę współfinansującą zamówienie (UE) 

 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, to komisja  wyznaczy ponowny termin odbioru. 
 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 
 
9. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
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   -robociznę bezpośrednią 
   -wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
   -wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy) 
   -koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
  - oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę  
  - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
  - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących  

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy. 
 
10. Przepisy zwi ązane 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10. kaŜdej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
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                                                        B - 01.00 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE i WYBURZENIOWE 

(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia) 
 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką oraz wyburzeniem elementów budynków w ramach budowy: Przebudowa i 
remont elewacji budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Św. Rafała Kalinowskiego 
 w Czerwonej Górze.  
 
Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.2 Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych związanych 
z robotami naprawczymi i remontowymi w ramach opracowanej dokumentacji technicznej: 
 

� Usunięcie 55szt. płyt Ŝelbetowych balkonowych z balustradami od strony południowej i 29szt. 
             od strony północnej  

� Wyburzenie przybudówki od strony południowej przy bloku A, 
� Skucie istniejącej warstwy posadzkowej balkonów aŜ do izolacji od strony południowej i 

wschodniej, 
� Skucie i usunięcie zmurszałego tynku i wylewki schodów zewnętrznych elewacji północnej, 
� Zdemontowanie stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany 
� DemontaŜ parapetów zewnętrznych, 
� DemontaŜ obróbek blacharskich okapników stropodachu, 
� DemontaŜ krat i elementów stalowych 
� DemontaŜ rynien i rur spustowych, 
� DemontaŜ instalacji odgromowej, 
� DemontaŜ czapek Ŝelbetowych na kominach,   
� Skucie zmurszałego tynku bocznych ścian kominów. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z  pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne” . 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. Materiały 

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów istniejących naleŜy uŜyć wyłącznie 
narzędzi ręcznych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów 
składowania naleŜą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zaleŜy od warunków lokalnych. 

5. Wykonanie robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i demontaŜowych trzeba przeprowadzić 
dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, 
rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. Usunięcie elementu nie moŜe powodować naruszenia 
stateczności elementów konstrukcyjnych.  

Rozbiórkę rozpoczyna się od demontaŜu instalacji, murów, posadzek i okładzin.  
Wszystkie prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi: 

 a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu  

 b/ środki ochrony osobistej 

 c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu  

            d/ zabezpieczenie  obiektu w  którym będą przebywać chorzy i który będzie pełnił swoją funkcję                 
szpitalną. 

Materiały nie nadające się do odzysku naleŜy odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

Pieniądze ze sprzedaŜy złomu uzyskanego z rozbiórek naleŜą do Inwestora.  

Teren oczyścić z resztek materiałów. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów 
budowli, gruzu  oraz kompletności wykonania robót. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. Podstawa płatno ści 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Cena skalkulowana przez Wykonawcę będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2 rozebranych elementów Ŝelbetowych, tynków, posadzek obejmuje :  

� roboty przygotowawcze   
� roboty rozbiórkowe  
� wywóz materiałów z rozbiórki 
� uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko. 
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                                      B-02.00  
                     Ocieplenie ścian zewn ętrznych 

  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ociepleniowych ścian zewnętrznych w ramach budowy: Przebudowa i remont 
elewacji budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Św. Rafała Kalinowskiego 
 w Czerwonej Górze.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie: ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem i połoŜenie wyprawy elewacyjnej oraz jej 
malowanie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Ponadto następujące określenia: 

Zaprawa klej ąca- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia 
styropianu do podłoŜa i tkaniny zbrojącej do styropianu. 

Zaprawa tynkarska  – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania 
wyprawy na warstwie zbrojonej. 

Warstwa zbrojona  – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się w 
środku zaprawy klejącej. 

Wyprawa tynkarska  – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę 
wykończeniową układu ocieplającego. 

Spoina klejowa  – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wymagania dotyczące robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  
 
2.  Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

KaŜda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. 

 
2.1 Płyty styropianowe 
 Do wykonania warstwy izolacyjnej naleŜy zastosować płyty styropianowe  EPS BS100 np. 
Termoorganika Silver (samogasnące), lub równowaŜne o parametrach nie niŜszych niŜ wskazany 
materiał,  gr. 10cm na ścianach.  
Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są  luźno związane granulki. Powierzchnia 
płyt szorstka, krawędzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
         Przebudowa i remont elewacji budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

   im. Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze  

strona 
 13/42 

 

 

Płyt  styropianowych nie moŜna stosować do dociepleń bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero 
po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni.  

2.2 Siatka z włókna szklanego  
  Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom  PN-92/P-85010.  
 
2.3.  Zaprawy klej ące 
 Do przyklejenia styropianu i siatki naleŜy stosować zaprawy klejące dopuszczone do stosowania 
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie  załączonym do 
partii zapraw powinien być podany czas przydatności do uŜycia. 
 
2.4. Podkład tynkarski 

Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie  przebarwień i wzmacnia przyczepność 
tynku do warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany. Podstawowy skład to wodna 
dyspersja Ŝywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). 
Środka tego nie wolno stosować w postaci rozcieńczonej.  
 
2.5.  Wyprawa tynkarska 

  Wyprawa tynkarska - tynk cienkowarstwowy silikonowy np. StoSilco K, lub równowaŜny o 
parametrach nie niŜszych niŜ wskazany materiał, faktura drobnoziarnista grubość 1,5mm.  

Waprawa tynkarska powinna być dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez 
ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw, powinien być podany czas 
przydatności do uŜycia. 
Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, bez zbryleń i obcych wtrąceń, 
łatwy do wymieszania z wodą. 
 
2.6.  Łączniki rozpr ęŜne do mocowania styropianu do podło Ŝa 
Do mocowania styropianu do podłoŜa naleŜy stosować łączniki rozpręŜne odpowiadające wymaganiom 
świadectw i aprobat technicznych w ilości 4 szt/m2.  
Długość łączników powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie.  

 
2.7 Listwy naro Ŝne 

Listwy naroŜne słuŜą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a takŜe do wzmocnienia krawędzi 
otworów wejściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju 
poprzecznym 25x25 mm. 

 
2.8 Listwy cokołowe 

Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy 
izolacyjnej. Listwa cokołowa moŜe być wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z 
wysokogatunkowego PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi 
być dostosowana do grubości warstwy styropianu. Listwy montuje się do ściany przy pomocy kołków 
rozporowych. 

 
2.9 Farby fasadowe i środki  gruntuj ące 
Do malowania wyprawy elewacyjnej zastosować farbę StoLotusan Color lub równowaŜną o parametrach 
nie niŜszych niŜ wskazany materiał. 
 
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie. 
Na zastosowane wyroby malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru oraz w kwesti kolorystyki 
akceptacja architekta. 
  
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Przy wykonywaniu dociepleń stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie uŜywane do 
wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych: 

� szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji 
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� kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej 
� pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej 
� pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej 
� wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej 
� noŜyce do cięcia siatki , młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas 

klejowych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m 
� noŜyce do cięcia styropianu 
� agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i spręŜarką powietrza 
� rusztowania i elementy transportu pionowego  

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
5. Wykonanie robót 

Wykonanie docieplenia powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w świadectwie 
ITB nr 530/94  dotyczącym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w świadectwie ITB nr 
1005/94. 
Prace dociepleniowe naleŜy  prowadzić przy temperaturze  otoczenia 5-25oC. 
Kolejność robót związana z ociepleniem ścian powinna być następująca: 

� prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz 
montaŜ rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich, demontaŜ zbędnych elementów 
architektonicznych Ŝelbetowych z elewacji 

� sprawdzenie i przygotowanie podłoŜa (podłoŜe naleŜy oczyścić, usunąć zmurszały  tynk,    
� uzupełnić ubytki) 
� przygotowanie masy klejącej 
� przymocowanie płyt styropianowych (kołkowanie systemowe) 
� wykonanie warstwy zbrojonej 
� bonie 3x3cm wykonane w grubości styropianu z listwy pcv  
� wykonanie warstwy wyrównującej i warstwy gruntującej 
� nałoŜenie tynku cienkowarstwowego silikonowego np. StoSilco K, faktura drobnoziarnista gr. 

1,5mm, 
� malowanie wyprawy tynkarskiej 
� demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych moŜe nastąpić dopiero, jeŜeli: 
� roboty dachowe, demontaŜ i montaŜ okien, izolacje i podłoŜa pod posadzki balkonów lub tarasów 

zostaną zakończone i odebrane, 
� wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i 

elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną 
odpowiednio zabezpieczone i osłonięte, 

� widoczne zawilgocone miejsca w podłoŜu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre” 
powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie 
powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych), 

� na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane 
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji 
wykończonej ociepleniem, 

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie 
odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego.  

� Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać reŜimu 
technologicznego a w szczególności: 

� naleŜy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 
komponentów pochodzących z róŜnych systemów. Grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę 
gwarancji producenta; 

� wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 
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� w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoŜa nie powinna 
być niŜsza niŜ +5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być 
niŜsza niŜ +8 C. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

� podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały naleŜy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagroŜone płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć; 

RUSZTOWANIA USTAWIAĆ Z WYSTARCZAJĄCO DUśYM ODSTĘPEM OD POWIERZCHNI ŚCIAN 
DLA ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ PRZESTRZENI ROBOCZEJ. USTAWIONE RUSZTOWANIE 
WYMAGA ODBIORU TECHNICZNEGO. 

 
5.1 Przygotowanie podło Ŝa 

PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 
PodłoŜe nie moŜe być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z 
dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 

PodłoŜe powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi.. 

 Przygotowanie podłoŜa naleŜy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno 
przylegających powłok malarskich, wszystkie połacie odparzonego tynku naleŜy skuć i wypełnić nową 
zaprawą. NaleŜy uzupełnić ubytki w gzymsie. Następnie naleŜy zagruntować ściany emulsją gruntującą.  
 
5.2 Przymocowanie płyt styropianowych 

Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami 
plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłoŜona w postaci pasma 
obwodowego i kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty-metoda 
obwodowo-punktowa stosowana w przypadku nierówności podłoŜa do ±10 mm.  
UWAGA:  Zapraw ę klej ącą nanosi si ę jedynie na powierzchni ę płyt izolacyjnych, nigdy na podło Ŝe.  

 
Płyty styropianu muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały między nimi szczeliny większe 

niŜ 2 mm. 
Płyty naleŜy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o duŜej powierzchni, sprawdzając na bieŜąco 
przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość 
mocowania po zaschnięciu kleju moŜna sprawdzić poprzez ucisk naroŜy – przy prawidłowo zamocowanej 
płycie nie powinno następować jej ugięcie. 

 KaŜdorazowo naleŜy uŜywać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy 
krawędzi ościeŜy). Nie naleŜy uŜywać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie 
płyt wystających poza naroŜa ścian moŜliwe jest dopiero po związaniu kleju. NaleŜy zachować 
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeŜy na szerokość min. 10 cm.  

UWAGA:  niedopuszczalne jest pokrywanie si ę kraw ędzi płyt termoizolacyjnych z kraw ędziami 
naro Ŝy otworów w elewacjach. 

 Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawą klejową. Najlepiej jest układać płyty 
styropianowe od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych co kaŜdą warstwę. Styropian po 
przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię, ewentualne nierówności naleŜy zeszlifować papierem 
ściernym. Po upływie dwóch dni od przyklejenia płyt moŜna rozpocząć kołkowanie. NaleŜy stosować 4 
dyble na 1 m2. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z 
nią dokładnie zlicowane. 
NaleŜy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeŜy otworów okiennych. Izolacja ościeŜy nie 
moŜe przekroczyć szerokości ościeŜnicy, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 2 cm. Pozostawienie 
powierzchni ościeŜy otworów okiennych bez docieplenia moŜe doprowadzić do przemarzania ściany 
wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeŜnicy. W 
związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeŜnicach. 
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5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej 
Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania termoizolacji moŜna przystąpić do 

wykonania warstwy zbrojonej. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę klejącą i 
rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) 
tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki 
zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą  i zatapia w niej przy 
uŜyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko Zaprawę klejową naleŜy rozprowadzić pasami 
pionowymi o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej naleŜy zatopić 
siatkę układaną pasami z zakładem min. 10 cm. 
Siatka zbrojąca  powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 
Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy 
zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 

5.4 Wyprawa elewacyjna 
W systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskiego. 

 Na warstwę podkładu tynkarskiego naleŜy ułoŜyć wyprawę elewacyjną. Do wykonywania zewnętrznej 
wyprawy tynkarskiej uŜywa się fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie 
normatywnym dla danego zestawu wyrobów: Sto Silco- silikonowa zaprawa tynkarska –mieszanka 
gotowa do u Ŝycia.  

Wierzchnią wyprawę tynkarską naleŜy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie 
wcześniej jednak niŜ po 48 godzinach. 

Projekt przewiduje malowanie wyprawy tynkarskiej farbą fasadową, w określonych w projekcie kolorach.  

6.Kontrola jako ści robót 
W trakcie wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych i wyprawy elewacyjnej, naleŜy kontrolować 

jakość robót sprawdzając zgodność ich wykonywania z  instrukcją ITB 334/96, oraz z wymaganiami 
techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczególne systemy ociepleń. 
UWAGA:  Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli 
odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III, co naleŜy zapisać w umowie 
o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii IV wiąŜe się z dodatkowym nakładem pracy i 
powinno być uzgadniane oddzielnie. 

6.1 Ocena wizualna wygl ądu zewn ętrznego wypraw tynkarskich. 
         Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości 
stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Nie 
dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie 
do ocenianej powierzchni. 
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.  
 
6.2 KONTROLA WYKONANIA OCIEPLENIA  
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoŜa oraz jakości i zgodności 
dostarczonych materiałów budowlanych, jak równieŜ prowadzenie bieŜącej kontroli wykonywanych robót 
– po ukończeniu kaŜdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac 
w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić moŜe do nawarstwiania się 
kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania 
poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. 

Kontrola podło Ŝa:  

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoŜa, z którego moŜna wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, 
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 
wykonanie testu nośności podłoŜa przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 
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Kontrola dostarczonych na budow ę składników BSO:  

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów. 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, naleŜy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  

UWAGA:  zgodnie z rozporz ądzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 
poz. 2041) [20] producent / dostawca nie ma obowi ązku dostarczania odbiorcy deklaracji 
zgodno ści. 

Kontrola mi ędzyoperacyjna  powinna obejmować prawidłowość: 

� przygotowania podłoŜa (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w 
zakresie koniecznym), 

� przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
� osadzenia łączników mechanicznych, 
� wykonania warstwy zbrojonej, 
� wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
� wykonania obróbek blacharskich, 
� zamocowania profili, 
� wykonania wyprawy tynkarskiej, 
� wykonania (ewentualnego) malowania, 
 

Kontrola przygotowania podło Ŝa polega na sprawdzeniu czy podłoŜe zostało oczyszczone, zmyte, 

wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym. 

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, 
układu i szerokości spoin. 

Kontrola osadzenia ł ączników mechanicznych  polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych. W przypadku podłoŜy o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z 
materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, 
przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. 
Kontroli podlega równieŜ prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroŜy 
zewnętrznych, ościeŜy i naroŜy otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie 
równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania 
warstwy gruntowej i jej skuteczności. 

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia 
poza projektowaną płaszczyznę ściany. 

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania 
właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie 
pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do 
równości powierzchni oraz krawędzi naleŜy przyjąć: 

� odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 
3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 

� odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m i nie więcej 
niŜ 30 mm na całej wysokości budynku, 

� dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji – 10 mm, 
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� dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niŜ 30 mm na całej wysokości budynku, 
� odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 

być większe niŜ 7 mm. 
 

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku 
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 

Ocena wygl ądu zewn ętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 
m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami 
szczegółowymi zawartymi w umowie. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 
 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka  obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową dla robót związanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy 
tynkarskiej są: 
 m2 ocieplonej ściany lub ościeŜy , m2 wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroŜników, mb listwy 
cokołowej, m2 malowania elewacji, m2 obróbek blacharskich, m2 rusztowań 
 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
W trakcie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny 
być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Obiory powinny być 
dokonywane na kaŜdej ścianie budynku. Po zakończeniu robót ociepleniowych naleŜy dokonać odbioru 
końcowego.  
 
9. Podstawa płatno ści 
 Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podłoŜa, 
przymocowanie płyt styropianowych do ścian i ościeŜy, ochrona naroŜników wypukłych, zamocowanie 
listwy cokołowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej, malowanie tynku, i 
oczyszczenie stanowiska pracy.  
Przyjęta w umowie cena wykonania robót powinna uwzględniać koszty wszelkich robót (w tym 
wyrównania podłoŜa) tak, aby końcowy efekt tych robót spełniał wymagania zamawiającego. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane 
BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Świadectwa  ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące 
Świadectwa  ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie 
Świadectwa  ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” łączniki do mocowania płyt 

styropianowych 
. 
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        ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „ZłoŜone systemy   

         izolacji    cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 

         ZUAT–15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

        ZUAT–15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

 ZUAT–15/V.01/1997 – „ Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

 ZUAT– 15/V.07/2003 – „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003 r. 

 ZUAT– 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 

 ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 

 PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 

 PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
Świadectwa, decyzje i aprobaty techniczne  ITB dopuszczające do stosowania róŜne systemy ocieplenia 

ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką” . 
 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, tom I „Budownictwo ogólne”, część 4, 
Wydawnictwo „Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990., pkt 24.3.8. 
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B-03.00 

STOLARKA  OKIENNA I ŚLUSARKA DRZWIOWA  

(kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien) 

 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy: Przebudowa i remont elewacji 
budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Św. Rafała Kalinowskiego 
 w Czerwonej Górze.  
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
dostarczenie i wykonanie montaŜu: 

� okien okiennych PCV 
� drzwi aluminiowych zewnętrznych 
� montaŜ nawiewników higrosterowanych w oknach niewymienianych 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Okna PCV z nawiewnikami higrosterowanymi, drzwi zewnętrzne aluminiowe, ocieplone, szklone szkłem 
bezpiecznym .Kolorystyka, materiał i system profili okiennych i drzwiowych – identyczny jak okna 
sąsiednie istniejące. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
MontaŜ stolarki naleŜy wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  

 
4. Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2 Transport materiałów  
Ślusarkę aluminiową i stolarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie 
zamontowane transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach. 
  
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Stolarkę wykonać po dokonaniu pomiarów na budowie. W przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić 
ościeŜnicę na podkładkach lub listwach. OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych 
w ościeŜu.   
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Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową. 
Przed trwałym zamocowaniem okna i drzwi naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 
odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niŜ 3 mm. RóŜnice 
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy 
długości przekątnej do 2 m;  4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m.  
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola jako ści wyrobów stolarskich 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla 
stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 
Ocena jakości powinna obejmować: 
� sprawdzenie zgodności wymiarów 
� sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
� sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 
Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 
zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka  obmiarowa 
Jednostka obmiarowa: okna i  drzwi  w metrach kwadratowych (m2) 
 
8. Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- kompletność okuć, 

- prawidłowość osadzenia i sprawność działania, 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
NORMY: 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
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Inne dokumenty 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 
2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
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B- 04.00 
REMONT KOMINÓW 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu 
kominów w ramach budowy: Przebudowa i remont elewacji budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze.  
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie : 

 
� demontaŜ czapek Ŝelbetowych na kominach,   
� podwyŜszenie istniejących kominów o 40cm wraz z przemurowaniem otworów wentylacyjnych,  
� montaŜ nowych czapek Ŝelbetowych gr.7cm zbrojonych siatką,  
� odkucie zmurszałego tynku i uzupełnienie ubytków masą szpachlową SCHOMBURG, 
� osiatkowanie otworów wentylacyjnych siatką  4x4cm, 
� otynkowanie kominów i pomalowanie dwa razy farbą silikatową w kolorze szarym. 
� wykonanie pasów przy kominach z  papy termozgrzewalnej 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2 
 
2.2 Cegły ceramiczne  
Cegły pełne do przemurowania kominów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996 lub 
aprobaty technicznej. 
Klasa: 15, 20 
Wymiary: 25x12x6,5cm 
Masa: ok. 3,5 kg 
Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24% 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15oC i odmraŜania – brak uszkodzeń po 
badaniu 
 
2.3 Zaprawy budowlane 

Marka i skład zapraw cementowych i cem- wap. stosowanych do murowania kominów i tynków na 
kominach, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do 
murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 

Do przygotowania zapraw moŜna stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004. 
„Woda zarobowa do betonów”. Bez badań moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
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uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 

Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy” 
Piasek do zapraw budowlanych: 
- nie moŜe zawierać domieszek organicznych,  
- powinien mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,50-1,00 mm. 

Spoiwa uŜywane powszechnie do zapraw murarskich: 
Cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM 

III 32,5 B pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy 
nie będzie niŜsza niŜ +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.  

 
2.4 Papa termozgrzewalna  wg PN-91/B-27618 . 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 mm, 
nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy. 
Wymiary papy w rolce: 
- długość:   20 m (+/- 0,20 mm), 
        40 m (+/-0,40 mm), 
        60 m (+/-0,60 mm), 
- szerokość:  90, 95, 100, 105, 110 cm (+/- 1 cm). 
 

3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi, które powinny odpowiadać 
ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości.  
 
4 Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 Rolki papy  zgrzewanej naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, układając 
je w pozycji leŜącej najwyŜej w dwóch warstwach. Rolki papy naleŜy układać długością w 
kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości. 
 
 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Z istniejących kominów naleŜy skuć zmurszały i odpadający tynk. Górną część kominów ( od 

spodu otworów wentylacyjnych) naleŜy przemurować podwyŜszając je jednocześnie o 40 cm 
 Otwory wentylacyjne wykonać w części nadmurowanej i osiatkować je. Na istniejącej powierzchni 

kominów ubytki uzupełnić masą szpachlową Schomburg. Na kominach zamontować nowe czapki 
Ŝelbetowe.Boczne ściny kominów otynkować i pomalować 2x farbą silikatową. Wykonać dodatkowy pas 
papy termozgrzewalnej na bocznych ścianach kominów i mocować ją listwami aluminiowymi 
profilowanymi. Szczeliny uszczelnić masą Sikaflex. 

Tynki powinny odpowiadać normie PN-70/B- 10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  

Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 
10100 p.3.1.1. 

PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ: 
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- 0°C w przypadku pap modyfikuj ących SBS  
- +5°C w przypadku pap oksydowanych  

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą magazynowane 
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynosz one na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  
Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy papy aŜ 
do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu.  Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
7. Odbiór robót 

7.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Podstawowym kryterium odbioru są  warunki ustalone w normach 
dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8.2. Jednostka  obmiarowa 
 
 Jednostki obmiarowe poszczególnych robót takie jak w przedmiarze robót. 
  
9. Podstawa płatno ści 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
         Normy 
PN-68/B –10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  
   i transport.  
PN-EN 998-2:2004  „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu  
   powszechnego uŜytku 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewana 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 
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„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, 
Arkady, Warszawa, 1990 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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B- 05.00 
                         NAPRAWY DACHU, OBRÓBKI BLA CHARSKIE  
                           OCIEPLENIE PRZESTRZENI STROPODACHU 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru naprawy 
dachu, obróbek blacharskich i ocieplenia przestrzeni stropodachu w ramach budowy: Przebudowa i 
remont elewacji budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała Kalinowskiego 
 w Czerwonej Górze. 
 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie : 

� naprawa gzymsu podrynnowego 
� wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej –pas na całej długości okapu 
� wykonanie obróbek blacharskich  
� montaŜ rynien i rur spustowych 
� ocieplenie poddasza wełną mineralną,  
� wykonanie wylewki cementowej w pasie środkowym poddasza 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 

2 Materiały 
2.1   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2 
Papa termozgrzewalna  wg PN-91/B-27618 . 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 mm, 
nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy. 
Obróbki blacharskie , okapniki stropodachu,  obejmy do montaŜu rynien i rur spustowych, obróbki 
zadaszeń – z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym. 
Rynny  Ø150 i rury spustowe Ø125 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym. 
Rury spustowe  z grzałkami, spadki w rynnach 0,5%. 
Podokienniki  z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze grafitowym, połączenia podokienników ze 
ścianami i ślusarką naleŜy wykończyć fugą z masy SIKAFLEX w kolorze grafitowym lub szarym. 
Folia PCV gr. 0,25mm i płyty z wełny mineralnej gr.  15cm z welonem wiatroizolacyjnym-  
na płycie istniejącego stropu przestrzeni wentylowanej  
Wylewka cementowa zbrojona siatk ą stalow ą 

3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
  
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
Naprawę dachu wykonać w pasie pod i nadrynnowym- ułoŜyć nowy pas papy termozgrzewalnej na całej 
długości okapu. 
Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ: 

- 0°C w przypadku pap modyfikuj ących SBS  
- +5°C w przypadku pap oksydowanych  

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą magazynowane 
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynosz one na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  
Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy papy aŜ 
do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody 
poza powierzchnię elewacji. NaleŜy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 
powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 

Obróbki blacharskie naleŜy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób 
zapewniający we wszystkich fazach prac naleŜytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i 
spływającymi.  

Przy wykonaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Przy ociepleniu przestrzeni stropodachu naleŜy na istniejących oczyszczonych warstwach ułoŜyć folię 
PCV a następnie wełnę mineralną. W pasie środkowym wykonać wylewkę cementową zbrojoną.  

 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
7. Odbiór robót 

7.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Podstawowym kryterium odbioru są  warunki ustalone w normach 
dla poszczególnych rodzajów robót 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór obróbek blacharskich  powinien obejmować: 

� sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
� sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów itp. 
� sprawdzenie prawidłowości spadków; 

Badania obróbek blacharskich, rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-61/10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. „ 
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9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
         Normy 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa zgrzewana 
 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych. 
 
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych.Wymagania i badania. 
 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

   Inne dokumenty i instrukcje 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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B-06.00 
REMONT TARASÓW I BALKONÓW I SCHODÓW ZEWN.  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru remontu 
tarasów, balkonów i schodów zewn. w ramach budowy: Przebudowa i remont elewacji budynku „A” 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze. 
 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w projektowanych obiektach. 

Zakres robót:  
1. Remont tarasów i balkonów - zerwanie istniejącej warstwy posadzkowej aŜ do izolacji, oczyszczenie i   

zagruntowanie powierzchni preparatem DETERMANN-EUROLAN TG2, ułoŜenie nowej izolacji,   
malowanie masą bitumiczną SUPERFLEX wraz z obróbkami blaszanymi okapnika, wylanie wylewki    
cementowej gr. 4,5 cm zbrojonej siatką stalową, ułoŜenie płytek gresowych mrozoodpornych  typu   
Cersanit Mount Blanc 30x30, na zaprawie klejowej elastycznej DEITERMANN KM FLEX i   
mikrozaprawie uszczelniającej pod płytki DEITERMANN SUPERFLEX D-2. Fuga impregnowana,   
szara, szer. 3mm, wykonanie cokoliku z płytek gresowych o wysokości 5cm na ścianie. 

      Boki i spód płyty balkonowej: odkucie zmurszałego tynku i uzupełnienie ubytków masą szpachlową   
SCHOMBURG, tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym 

2. Remont schodów zewnętrznych -skucie i usunięcie zmurszałego tynku i wylewki, oczyszczenie    
istniejącej wylewki, uzupełnienie ubytków, zagruntowanie preparatem typu ARDEX SP1,  
wykonanie wylewki wyrównującej typu ARDEX K301 (gr. 5-20mm) z zachowaniem spadków. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.1 Cement 
Do zaprawy cementowej  i betonów naleŜy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 1008:2004.  
 
2.2 Kruszywo  do warstw wyrównwaczych cementowych i betonowych 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości 
warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

2.3 Zaprawy budowlane zwykłe  
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobaty technicznej. 
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2.4 Płytki gres mrozoodporny  typu Cersanit Mount Blanc 30x30, na zaprawie klejowej elastycznej 
DEITERMANN KM FLEX    
Fuga  impregnowana,  szara, szer. 3mm. 
 
2.5 SUPERFLEX D-2 DEITERMANN – wysokoplastyczna 2-komponentowa mikrozaprawia 
uszczelniającej pod płytki . 
 
2.6 DEITERMANN KM FLEX    jest łatwo urabialną, szybkowiąŜącą, elastyczną zaprawą klejową o duŜym 
udziale tworzywa sztucznego. 
  
2.7 ARDEX SP1- grunt do chłonnych podłoŜy jak beton, tynk, kamień naturalny.  
Opakowanie:  puszki po 200 ml 
Magazynowanie: 12 miesięcy, w chłodnym i suchym miejscu 
Państwowy Zakład Higieny: HK/B/0826/01/2002 
 
2.8 ARDEX K 301 - masa szpachlowana zewnątrz, na bazie cementu. 
Zakres zastosowania:  

� szpachlowanie, wyrównywanie oraz niwelowanie powierzchni podłogowych wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń 

� tworzenie warstw uŜytkowych w pomieszczeniach przemysłowych, garaŜach, składach, alejkach 

� tworzenie warstwy wyrównującej w pomieszczeniach zagroŜonych wilgocią 

� jako warstwa przed ułoŜeniem okładzin ceramicznych w pomieszczeniach naraŜonych na ciągłą 
wilgoć, takich jak: balkony, tarasy. - tworzenie warstw o grubości od 2+20 mm. - 
samowygładzalna 

� moŜliwość podawania za pomocą pompy 

� moŜliwość szybkiego obciąŜania ruchem pieszym 

� bez tendencji do tworzenia rys. 

Stosunek mieszania: około 51 wody : 25 kg proszku 
CięŜar właściwy: około 1,4 kg/l 
CięŜar świeŜej zaprawy: około 1,9 kg/l 
ZuŜycie materiału: około 1,6 kg proszku na m2 i l mm grubości 
Czas pracy (20°C): około 30-45 min 
MoŜliwo ść obci ąŜania ruchem pieszym (20°C): około 2-3 h 
Gotowo ść do przyj ęcia okładzin wierzchnich (20°C):  

• okładziny odporne na wilgoć po l dniu 

• warstwy wierzchnie układane po wyschnięciu: do 5 mm około 2 dni, do 10 mm około 5 dni, do 20 
mm około 7 dni 

 
3. SPRZĘT 
3.1    Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty moŜna 
wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
3.2 Sprzęt do układania i zag ęszczania mieszanki betonowej (cementowej) 

Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne 
rozłoŜenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni 
i ustalonych spadków. 

Zagęszczenie moŜe odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania uŜywać wielopunktowej łaty 
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. 
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Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: cięŜar 
około 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm 
3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych 
Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia płytek 
elektryczna, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania. 
 
4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cem entowej  
Wymagania podstawowe: 

� podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 

� wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na 
ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa,  

� podłoŜe , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, 
� podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 
� w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 
� temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niŜsza niŜ 5 0C, 
� zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, 
� podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie 

z ustalonym spadkiem, 
� w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

 
 
5.2 Posadzki z płytek ceramicznych  

Posadzki z płytek ceramicznych (gres) naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, określającym 
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych 
i spoinowych. 
Płytki układa się na betonie i dobija młotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny między płytkami 
powinny mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokość spoin 
powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki: 
 - od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niź 5 mm na całej powierzchni 
 - prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie. 
Do spoinowania moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. 
Posadzkę z płytek naleŜy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem naleŜy niezwłocznie usunąć 
w czasie układania płytek 
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki naleŜy posadzkę zaimpregnować. 
 
5.3 Remont schodów zewn ętrznych  -skucie i usunięcie zmurszałego tynku i wylewki, oczyszczenie    
istniejącej wylewki, uzupełnienie ubytków, zagruntowanie preparatem typu ARDEX SP1, wykonanie 
wylewki wyrównującej typu ARDEX K301 (gr. 5-20mm) z zachowaniem spadków. 
 
5.4  Balustrada balkonu : oczyszczenie powierzchni i malowanie w kolorze ciemno-szarym RAL 7024. 
 
5.5  Osłona betonowa balkonu : odkucie zmurszałego tynku i uzupełnienie ubytków masą szpachlową    
SCHOMBURG, tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, faktura drobnoziarnista (system 
np.: STO). 
 
6. Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
         Przebudowa i remont elewacji budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

   im. Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze  

strona 
 33/42 

 

 

NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych: 
1. Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej 

barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zaleŜności od rodzaju. 
2. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego 
odgłosu. 

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 
kierunków spływu rozlanej wody. 

4. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 
długości nie powinno przekraczać 2 mm. 

5. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. 
osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

 
 
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 
w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. JeŜeli choć jedna 
z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie moŜna uznać za 
wykonane prawidłowo. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb. 

 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
Odbiór materiałów i robót  – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Odbiór powinien obejmowa ć: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów 

  
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje: 

- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie posadzki 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
 10.1. Normy 
PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-76/8841-21  Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3% < E≤ 6%. Grupa B Iia. 
PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% 

< E≤ 10% Grupa B IIb. 
10.2. Inne materiały 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 5 
„Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r. 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 

Karty techniczne produktów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
         Przebudowa i remont elewacji budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

   im. Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze  

strona 
 35/42 

 

 

B-07.00 
ŚLUSARKA - BALUSTRADY, KRATY 

(kod CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien) 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki w ramach budowy: Przebudowa i remont elewacji budynku „A” 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST   
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
- montaŜu balustrad podchwytów miejscu zdemontowanych balkonów  
- montaŜu balustrad schodów zewnętrznych 
- przeróbki zdemontowanych krat okiennych, oczyszczenie ich , pomalowanie i ponowny  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Balustrada przy drzwiach balkonowych : elementy balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej, 
połączenia elementów balustrady spawane i polerowane, mocowanie balustrady do ściany kotwami Hilti 
śr. 10 mm długości 100 mm, śruby mocujące nierdzewne z nakrętką kopułową nierdzewną.  
 Balustrada schodów zewn ętrznych:  elementy balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej, połączenia 
elementów balustrady spawane i polerowane, mocowanie balustrady do podłoŜa kotwami Hilti śr. 10 mm 
długości 100 mm, śruby mocujące nierdzewne z nakrętką kopułową nierdzewną.  
 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4  
 
5. Wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Przed wykonaniem ocieplenia zamontować blachy do zamocowania balustrad przy drzwiach 
balkonowych. 

Przed wykonywaniem montaŜu balustrad powinny być zakończone wszystkie prace elewacyjne. 

Przed przystąpieniem do zamówienia balustrad naleŜy sprawdzić wymiary na budowie. 

Zdemontowane kraty okienne naleŜy przerobić: wsporniki krat okiennych naleŜy przedłuŜyć 
dostosowując do nowej grubości ocieplenia. Po oczyszczeniu krat pomalować je w kolorze ciemno-
szarym RAL 7024. 
Przed  montaŜem naleŜy sprawdzić: 
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- moŜliwość mocowania elementów do ścian i podłoŜy 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. 
 
MontaŜ wyrobów powinien sprowadzać się do mocowania wyrobu do podłoŜa. MontaŜ powinien być 
poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montaŜowych w podłoŜu: posadzce, ścianach.  
 
Przy osadzaniu balustrad i krat nie wolno wyrządzać szkód w pracach juŜ wykonanych. 
 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montaŜem wyrobów metalowych naleŜy 
przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania,  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
   
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

� zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
� wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
� prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 

otworów, 
� dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko ńczeniu 
Przy odbiorze po wbudowaniu powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
9. Podstawa płatno ści 
 Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za cały zakres robót ujęty 
w dokumentacji projektowej i SST. 
10. Przepisy zwi ązane 
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
3. Instrukcje montaŜu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych Producentów 
 

 
 
 
 
 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
         Przebudowa i remont elewacji budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

   im. Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze  

strona 
 37/42 

 

 

                                                     B-08.00 
                IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, OPASKA  
                                                  
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru opaski odwadniającej w ramach budowy: Przebudowa i remont elewacji budynku „A” 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
następujących robót: 

� odkopania i izolacja ściany fundamentowej 

� wykonanie opaski przy budynku  

1.4  Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST„ 
Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

  

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz  za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

 

2.0 Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST „Wymagania ogólne” 
IZOHAN IZOBUD Br - asfaltowy roztwór gruntujący słuŜy do gruntowania powierzchni budowli przed nałoŜeniem 
właściwej izolacji asfaltowej oraz do konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych (przeciwdziała dalszemu procesowi 
korozji.  
Masa szpachlowa IZIHON IZOBUD  jest bitumiczną masą do izolacji fundamentów, słuŜy do  
wykonywania właściwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów bez 
wkładek zbrojących . Nie wymaga tynku wyrównawczego,  jest odporna na wysokie ciśnienie wody (do 
0,8 MPa) ,· daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności, · jest łatwa i szybka w 
stosowaniu (gotowa do uŜycia) 

IZOHAN ekostyk K  -Sucha, cementowa zaprawa klejowa do przyklejania płyt polistyrenowych 
(styropianowych) .Właściwości: jest suchą mieszanką cementową, nie zawiera rozpuszczalników, nie 
działa destrukcyjnie na styropian, jest elastyczny, zachowując elastyczność w szerokim zakresie 
temperatur, wiąŜe bezskurczowo, jest mrozoodporny oraz odporny na działanie czynników 
atmosferycznych, jest wodoodporny. 

Temperatura stosowania - od + 50C do + 250C. Aprobata techniczna ITB AT-15-6552/2004 

ITB AT-15-6559/2004. Atest higeniczny - PZH HK/B/0368/01/2005 

Płyty styropianowe EPS BS 200 gr. 10 cm 

Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-B-
20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe. 

Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie 
moŜna było ich oddzielić od siebie. 
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Kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 6 cm  
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(np.Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniŜszymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 
� długość i szerokość ± 3 mm 
� grubość ± 5 mm 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ 50 Mpa dla klasy „50” 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NACL lub 150 
cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki: 

� próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 

� łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków kruszywa 
itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamroŜonych, 

� obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamroŜonych nie powinno być 
większe niŜ 20% 

4) nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5% 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego,  określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć 
wartości: 3,5 mm dla klasy „50” 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, sprawdzona 
wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć  i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 

Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości 
dopuszczalnych dla danej klasy. 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 

ObrzeŜa betonowe  o wym. 20x6 cm w kolorze szarym. 

Materiały na podsypk ę i do wypełniania spoin  

Na podsypkę cem-piaskową pod nawierzchnię:  mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku 
naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113:1996, cementy powszechnego 
uŜytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-
32250. 

Składowanie piasku, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno być na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
piasku przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

Kruszywo łamane 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102.   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 

3.0 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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4.0 Transport 

a.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny oraz spełniać wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 
  

5.0 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Ściany wokół budynku naleŜy odkopać ręcznie na głębokości 1,5m. 
 Przed wykonaniem gruntowania preparatem IZOHAN IZOBUD Br naleŜy odpowiednio przygotować 
powierzchnię. PodłoŜe powinno być czyste, suche i oczyszczone. 
Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie szczotką dekarską lub pędzlem. 
Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. 
W czasie chłodów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed uŜyciem wstawić 
opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1 - 2 doby. 
Po wykonaniu grutowania  nałoŜyć IZOHAN IZOBUD izolacyjn ąj mas ę szpachlow ą. 
Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą na grubość 
zaleŜną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niŜ 2 mm. Prace naleŜy 
wykonywać w temperaturach dodatnich. W czasie chłodów, dla łatwiejszego wykonywania prac, 
wskazane jest przed uŜyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. 
Do tak wykonanej hydroizolacji przyklejamy ocieplenie przy uŜyciu zaprawy  IZOHAN ekostyk K. 
  
Opaskę odwadniaj ącą wokół budynku szer. 50cm wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 6,0cm z 
betonu C25/30-kolor szary, ułoŜonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm, (spoiny wypełnione 
cementem z piaskiem) i podbudowane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm, 
opaska ze spadkiem min. 2%. 
W miejscach wyprowadzenia rur spustowych ułoŜyć systemowe koryta betonowe odprowadzające wody 
opadowe. 
 
 Podbudowa z kruszywa łamanego- przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubość warstwy 
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wynosi 10 cm.  Mieszanka kruszywa powinna być 
rozkładana w warstwach grubości takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej 
o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12   
 .  

Nawierzchnia z kostki betonowej -  nawierzchnia z kostki powinna być wykonana z elementów o 
jednakowej grubości, i dostarczona w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są róŜne 
odcienie wybranego koloru kostki. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 
mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić 
na kostki całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
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do 5 mm. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub po obfitym polaniu wodą. 
          
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
7. Odbiór robót 

7.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Podstawowym kryterium odbioru są  warunki ustalone w normach 
dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8.2. Jednostka  obmiarowa 
 
 Jednostki obmiarowe poszczególnych robót takie jak w przedmiarze robót. 
  
9. Podstawa płatno ści 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-B-0110  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 
 
PN-B-20132:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

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

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
 
DIN 1851               Kostka brukowa z betonu 
PN-B-11112:1996              Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996              Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;                    
                                                   piasek 

 
  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i  

   torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  
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                                                                  E-01.00 
                                               INSTALACJA ODGROMOWA  
                                                  
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru remontu i przebudowy instalacji odgromowej w ramach budowy: Przebudowa i 
remont elewacji budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała Kalinowskiego w 
Czerwonej Górze. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonania 
przebudowy instalacji odgromowej. 

1.6 Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST„ 
Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

  

1.7 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz  za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

 

2.0 Materiały 

� Rury RB28 

� drut Fe/Zn śr. 8 mm 

� płaskownik Fe/Zn 30x4 mm 

� iglica odgromowa dł. 2,5 m 

� maszt antenowy wys. 2 m z rury stalowej 

 

3.0 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 

5. Wykonanie robót 
Uziom otokowy ułoŜyć w odległości minimum 1 m od ścian budynku. 
Zwody poziome na dachu i kominach układać na uchwytach dystansowych klejonych do podłoŜa. 
Przewody odprowadzające prowadzić e rurach RB28 układanych na ścianach pod warstwą ociepleniową. 
Złącza kontrolne w obudowie PCW zabudować w ścianie i warstwie ocieplenia na wysokości 0,5 m od 
terenu. 
          
6. Kontrola jako ści robót 
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6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
7. Odbiór robót 

7.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8.2. Jednostka  obmiarowa 
 
 Jednostki obmiarowe poszczególnych robót takie jak w przedmiarze robót. 
  
9. Podstawa płatno ści 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
 

10. Przepisy zwi ązane 

• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania podstawowe. 
• PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
• PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
 
 


