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ST.00

WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiekcie budowlanym :
Remont elewacji istniejących budynków Elektrociepłowni i Trafostacji na składowisku odpadów przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi
(ST).
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej
lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej
budynku.
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkowa.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych ni+ budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,
a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie.
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole
dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do
wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/Przedstawiciela
Zamawiającego.
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie
zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).
1.4.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole, jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równie+ przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca
rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie+ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie
maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania
tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych
warunkach umowy, uwzgledniającym podział na dokumentacje projektowa:
− dostarczona przez Zamawiającego,
− sporządzona przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach
umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne Beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel
wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronne instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednia odzie+ dla ochrony +życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronne robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru
ostatecznego.
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych,
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego .
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót,
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Przedstawiciela Zamawiającego.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
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2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoja, jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem
Zamawiającego.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych
elementów robót Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego.
2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w dokumentacji
projektowej służą tylko i wyłącznie do doprecyzowania przedmiotu zamówienia oraz ustaleniu pożądanego standardu wykonania, określenia
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza się składanie ofert w których produkty, materiały, urządzenia są równoważne i określone za pomocą nazw producentów, pod
warunkiem:
- spełnienia takich samych parametrów jakościowych i technicznych
- przedstawienia zamiennych rozwiązań i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru/kierownika zamawiającego i projektanta.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
ST, programie zapewnienia, jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wszelkie nazwy własne sprzętu, maszyn i urządzeń przywołane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w dokumentacji
projektowej służą tylko i wyłącznie do doprecyzowania przedmiotu zamówienia oraz ustaleniu pożądanego standardu wykonania, określenia
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza się składanie ofert w których sprzęt, maszyny, urządzenia są równoważne i określone za pomocą nazw producentów, pod
warunkiem:
- spełnienia takich samych parametrów jakościowych i technicznych
- przedstawienia zamiennych rozwiązań i uzyskania akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego i projektanta.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Przedstawiciela Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
− projekt organizacji budowy,
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiającego.
5.2.1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
5.2.2 Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.3. Założenia ogólne opracowania
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont elewacji budynków istniejących: elektrociepłowni i trafostacji, na terenie Składowiska odpadów w Suchym
Lesie przy ul.Meteorytowej 1.
Podstawa opracowania
- Umowa zawarta z Inwestorem.
- Uzgodnienia z Inwestorem.

Remont elewacji istniejących budynków Elektrociepłowni i Trafostacji
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- Wizja i pomiary w terenie.
- Obowiązujące normy i przepisy budowlane.
Założenia
Budynek elektrociepłowni:
- ocieplenie ścian, tynkowanie, malowanie
- wymiana drzwi zewnętrznych
- oczyszczenie i malowanie drzwi wewnętrznych
- wymiana czerpni ściennych
- wymiana wywietrzaków dachowych
- wymiana rynien
- wykonanie logo na elewacji szczytowej
- wymiana lamp na elewacji
- wymiana osprzętu elektrycznego na elewacji
- wymiana elementów wentylacyjnych w elewacji
- wymiana instalacji odgromowej
Budynek trafostacji:
- tynkowanie elewacji
- oczyszczenie i malowanie drzwi zewnętrznych
- oczyszczenie i malowanie osłon nawiewów
- wymiana instalacji odgromowej
Charakterystyka stanu istniejącego
Budynek elektrociepłowni parterowy, niepodpiwniczony, o wymiarach 18,52 x 7,35 m, o konstrukcji metalowej z wypełnieniem ściankami
murowanymi.
Zasadnicze elementy konstrukcyjne szkieletu stanowią słupki żelbetowe i wieńce.
Fundamenty budynku ławowe, żelbetowe.
Nadproża nad oknami i drzwiami żelbetowe, prefabrykowane typu „L19”.
Stropodach niewentylowany, strop prefabrykowany żelbetowy typu Filigran.
Ściany murowane wykonane z cegły drążonej typu „Krotoszyn 220” i pustaka szczelinowego U220.
Tynk zewnętrzny typu kornik spękany – prawdopodobny powód to drgania wywołane przez silniki zespołu prądotwórczego gazowego znajdującego
się wewnątrz budynku.
Z uwagi na kwasowe środowisko – elementy stalowe na elewacji silnie skorodowane.
Budynek trafostacji parterowy, murowany, niepodpiwniczony.
Fundamenty żelbetowe, ściany murowane z gazobetonu 07 na zaprawie 3 MPa o gr. 24 cm, strop prefabrykowany typu „Filigran” gr.18 cm
+keramzyt+gładź cementowa 3 cm +3x papa na lepiku. Nadproża z betonu zbrojone stalą.
Tynk zewnętrzny typu kornik.
Z uwagi na kwasowe środowisko – elementy stalowe na elewacji silnie skorodowane.
Prace remontowe budynku elektrociepłowni:
Ściany zewnętrzne
Projekt zakłada wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kompletnym system o parametrach zgodnych z systemem BAUMIT Star System EPS
polegającym na:
- Przymocowaniu do zewnętrznych powierzchni ścian, za pomocą łączników mechanicznych w technologii Baumit StarTrack płyt termoizolacyjnych
styropianowych Baumit ProTherm 040 o grubości 4 cm (nie przewiduje się wymiany istniejącego opierzenia, w sytuacji niewystarczającej szerokości
okapów dopuszcza się zastosowanie cieńszej warstwy styropianu).
Kotwa montażowa Baumit StarTrack jest mocowana bezpośrednio do muru. Płyta styropianowa przyklejana na kotwę przy pomocy zaprawy
klejowej.
- Wykonaniu warstwy zbrojącej z zaprawy klejowo- szpachlowej (Baumit Star Contact White - Zaprawa klejowo – szpachlowa na bazie białego
cementu z dodatkiem mikrowłókien) i siatki zbrojącej z włókna szklanego Baumit Star Tex
- Zagruntowanie środkiem gruntujący Baumit UniPrimer - stosowanym pod tynki strukturalne Baumit
- Pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem strukturalnym barwionym w masie:
Silikonowa wyprawa tynkarska elewacyjna – Baumit SilikonTop baranek o grubości 1.5 mm; w kolorze:
A – kolor podstawowy : wg Baumit Life nr 0906
B – kolor uzupełniający: wg Baumit Life nr 0903
- powierzchnie cokołów pokryć tynkiem mozaikowym Baumit MosaikTop – tynk dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego kolor
M302
Wszelkie wyprawki malarskie wykonywać za pomocą farby silikonowej.
Wymiana drzwi zewnętrznych
Demontaż istniejących drzwi stalowych i montaż drzwi zewnętrznych nowych szt.3 o wym.180 x 240 cm (miary potwierdzić na miejscu), drzwi
dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI60, jedno skrzydło min. 90 cm, stal nierdzewna, izolacyjność akustyczna Rw= 42dB, wymagany współczynnik
przenikania ciepła U max=1,7 W/m2K
próg ze stali nierdzewnej, klamka i okucia stal nierdzewna, zamek, ościeżnica kątowa, stal nierdzewna
Oczyszczenie i malowanie drzwi wewnętrznych
Istniejące drzwi wewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe wraz z ościeżnicą szt.3 - usunięcie warstw malarskich, rdzy i zanieczyszczeń, zabezpieczenie
farbą antykorozyjną, malowanie na kolor RAL 7036.
Wymiana czerpni ściennych
Demontaż 9 szt. czerpni ściennych o wymiarach orientacyjnych 1300x1000 mm i montaż nowych czerpni ściennych (miary potwierdzić na miejscu)
wraz z ramą montażową, żaluzja z ruchomymi lamelami sterowanymi ręcznie na zewnątrz budynku, z siatką ochronną, wykonane ze stali
kwasoodpornej, montaż niewidoczny, np. firmy SawPol typ ZSR
Wymiana wywietrzaków dachowych
Wymiana 4 szt. wywietrzaków dachowych na nowe wywietrzaki dachowe cylindryczne, śr. 315mm, wys. 700 mm, stal kwasoodporna, np. firmy
Saw-Pol;
Wymiana rynien i parapetu
Demontaż rur spustowych o śr. 10 cm i montaż nowych z blachy tytan-zynk kolor quarto
Montaż parapetu z z blachy tytan-zynk kolor quarto
Wykonanie logo na elewacji szczytowej
Na elewacji od strony drogi wykonanie logo: napis malowany farbą silikonową w kolorze Baumie Life nr0903;
Logo z blachy nierdzewnej na dystansach ze stali nierdzewnej.
Wymiana lamp na elewacji
- lampa uliczna Es-system Boyen1, 70W, z szybą +wysięgnik szt.4
montaż w miejscu istniejących opraw
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- lampa kinkiet 26 W Ligman typ Gino 4 nr 31101 Es-system, szt.4
montaż w miejscu istniejących opraw
Wymiana osprzętu elektrycznego na elewacji
- wymiana łączników i podstaw naściennych na osprzęt firmy Schneider Electric seria Mureva IP55, kolor szary, 3 szt. łączników podwój nych, 3 szt.
łączników pojedynczych
- wymiana sygnalizatora alarmu
Wymiana elementów wentylacyjnych w elewacji
Wymiana istniejących kratek wentylacyjnych na elewacji na nowe wykonane ze stali kwasoodpornej ; szt. 16
Wymiana instalacji odgromowej
- instalację odgromową wykonać drutem ocynkowanym o średnicy 8mm
- istniejące złącza wymienić na nowe
- uziomy pionowe wymienić na nowe
- nowe zaciski probiercze instalować w miejsce istniejących
- rynny połączyć ze zwodami poziomymi instalacji odgromowej
- instalacje odgromową wykonać zgodnie z normą PN IEC 61024 1
Prace remontowe budynku Trafostacji :
Ściany zewnętrzne
Projekt zakłada wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej
- Zagruntowanie środkiem gruntujący Baumit UniPrimer - stosowanym pod tynki strukturalne Baumit
- Pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem strukturalnym barwionym w masie:
Silikonowa wyprawa tynkarska elewacyjna – Baumit SilikonTop baranek o grubości 1.5 mm; w kolorze:
B – kolor uzupełniający: wg Baumit Life nr 0903
- powierzchnie cokołów pokryć tynkiem mozaikowym Baumit MosaikTop – tynk dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego kolor
M302
Wszelkie wyprawki malarskie wykonywać za pomocą farby silikonowej.
Oczyszczenie i malowanie drzwi zewnętrznych
Istniejące drzwi zewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe z lamelami wentylacyjnymi wraz z ościeżnicą szt.7 - usunięcie warstw
malarskich, rdzy i zanieczyszczeń, zabezpieczenie farbą antykorozyjną, malowanie na kolor RAL 7036.
Oczyszczenie i malowanie osłon czerpni ściennych
Istniejące stalowe osłony nawiewów szt.3 - usunięcie warstw malarskich, rdzy i zanieczyszczeń, zabezpieczenie farbą antykorozyjną, malowanie na
kolor RAL 7036;
Wymiana instalacji odgromowej
- instalację odgromową wykonać drutem ocynkowanym o średnicy 8mm
- istniejące złącza wymienić na nowe
- uziomy pionowe wymienić na nowe
- nowe zaciski probiercze instalować w miejsce istniejących
- rynny połączyć ze zwodami poziomymi instalacji odgromowej
- instalacje odgromową wykonać zgodnie z normą PN IEC 61024 1
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli, jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Przedstawiciel
Zamawiającego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan.
Przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiającego.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciel Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającego.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca będzie przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie później jednak ni+ w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Przedstawiciel Zamawiającego , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę.
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Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiającego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, +e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polska Norma lub
4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i
które spełniają wymogi SST.
5. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Przedstawiciela Zamawiającego .
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Przedstawiciela Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego ,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami
klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do
ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Przedstawiciela Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego .
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Przedstawiciela Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i Kosztorysowej przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie,
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego .
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego .
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego .
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że, jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się
w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawa płatności jest wartość ryczałtowa przyjęta w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie umowne ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednia wraz z narzutami,
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001.
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ST.01 ROBOTY ELEWACYJNE - kod CPV 45320000-6
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elewacji budynków istniejących dla
realizacji :
Remont elewacji istniejących budynków Elektrociepłowni i Trafostacji na składowisku odpadów przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie
1.2.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie termomodernizacji.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfika cji
Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Przedstawiciela
Zamawiającego Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i
gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków projektowych.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciel
Zamawiającego, a w
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
Materiały podano w p.5.3
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Przedstawiciela
Zamawiającego
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły pły t w czasie
transportu.
Materiały elewacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. Płyty należy
chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich
roboty będą wykonywane.
5.2. Opis ogólny.
Projektowane prace remontowe budynku elektrociepłowni:
Ściany zewnętrzne
Projekt zakłada wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kompletnym system o parametrach zgodnych z systemem BAUMIT Star System EPS
polegającym na:
- Przymocowaniu do zewnętrznych powierzchni ścian, za pomocą łączników mechanicznych w technologii Baumit StarTrack płyt termoizolacyjnych
styropianowych Baumit ProTherm 040 o grubości 4 cm (nie przewiduje się wymiany istniejącego opierzenia, w sytuacji niewystarczającej szerokości
okapów dopuszcza się zastosowanie cieńszej warstwy styropianu).
Kotwa montażowa Baumit StarTrack jest mocowana bezpośrednio do muru. Płyta styropianowa przyklejana na kotwę przy pomocy zaprawy
klejowej.
- Wykonaniu warstwy zbrojącej z zaprawy klejowo- szpachlowej (Baumit Star Contact White - Zaprawa klejowo – szpachlowa na bazie białego
cementu z dodatkiem mikrowłókien) i siatki zbrojącej z włókna szklanego Baumit Star Tex
- Zagruntowanie środkiem gruntujący Baumit UniPrimer - stosowanym pod tynki strukturalne Baumit
- Pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem strukturalnym barwionym w masie:
Silikonowa wyprawa tynkarska elewacyjna – Baumit SilikonTop baranek o grubości 1.5 mm; w kolorze:
A – kolor podstawowy : wg Baumit Life nr 0906
B – kolor uzupełniający: wg Baumit Life nr 0903
- powierzchnie cokołów pokryć tynkiem mozaikowym Baumit MosaikTop – tynk dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego kolor
M302
Wszelkie wyprawki malarskie wykonywać za pomocą farby silikonowej.
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Projektowane prace remontowe budynku Trafostacji :
Ściany zewnętrzne
Projekt zakłada wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej
- Zagruntowanie środkiem gruntujący Baumit UniPrimer - stosowanym pod tynki strukturalne Baumit
- Pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem strukturalnym barwionym w masie:
Silikonowa wyprawa tynkarska elewacyjna – Baumit SilikonTop baranek o grubości 1.5 mm; w kolorze:
B – kolor uzupełniający: wg Baumit Life nr 0903
- powierzchnie cokołów pokryć tynkiem mozaikowym Baumit MosaikTop – tynk dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego kolor
M302
Wszelkie wyprawki malarskie wykonywać za pomocą farby silikonowej.
5.3. System ociepleń ścian zewnętrznych
Baumit StarSystem EPS z izolacją termiczną ze styropianu
Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać systemem izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS – External Thermal Insulation
Composite System). Jest to nowa obowiązująca nazwa systemu BSO (bezspoinowy system ociepleń) lub inaczej nowa nazwa metody
lekkiej mokrej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wyznacza wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem
zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z wykorzystaniem płyt styropianowych oraz cienkowarstwowego
tynku strukturalnego.
System Ociepleń jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych gdzie
stwierdza się : „przez wyrób budowlany należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do
obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym , wprowadzona do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integr alną całość
użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . –
Prawo Budowlane .(DZ. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 ora z 2004 r. Nr 6 , poz. 41 ) „
Z podanej definicji wynika, że wyroby budowlane należy stosować zgodnie z wydaną aprobatą. Jeśli dotyczy ona całego systemu
którego składniki wyspecyfikowane są w aprobacie,
to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy zestaw.
Przypadki zmiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji producenta systemu a firma
wprowadzająca „składany” system do obrotu i stosowania – w myśl art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” podlega karze grzywny.
Dokumentami odniesienia dla bezspoinowego systemu ociepleń są :
– Europejska Aprobata Techniczna udzielana w oparciu o ETAG 004,
– Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT
Dokumentami dopuszczającymi do obrotu są odpowiednio:
Deklaracja zgodności CE (dla ETA), Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, oznakowanie CE, Krajowa deklaracja zgodności lub
oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, z Aprobatą Techniczną i oznakowanie znakiem budowlanym „B”.
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ( ST )
A. Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku z zastosowaniem
systemu Baumit StarSystem EPS objętym Aprobatą Techniczną ETA -12/0378
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Ogólne wymagania dotyczące robót
A. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
B. Wszystkie materiały do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach, dopuszczających je do stosowania w budownictwie.
C. Wszystkie materiały powinny posiadać oznakowanie znakiem budowlanym „B" lub znakiem CE.
Baumit StarSystem EPS z izolacją termiczną ze styropianu
1. SKŁAD I BUDOWA SYTEMU OCIEPLEŃ.
Projekt zakłada wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kompletnym system o parametrach
zgodnych z systemem BAUMIT Star System EPS lub równoważnym .
Wykonanie systemu polega na:
Przymocowaniu do zewnętrznych powierzchni ścian, za pomocą zaprawy klejowej i opcjonalnie łączników mechanicznych płyt
termoizolacyjnych styropianowych o odpowiednio dobranej grubości,
Wykonaniu warstwy zbrojącej z zaprawy klejowo- szpachlowej i siatki zbrojącej z włókna szklanego,
Pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem strukturalnym,
Płyty styropianowe białe lub grafitowe – Baumit StarTherm 031
Warstwa zbrojona – Baumit StarContact White wraz z zatopioną siatką z włókna szklanego Baumit StarTex
Warstwa gruntująca – Baumit UniPrimer
Tynkarska wyprawa elewacyjna
Silikonowa – Baumit SilikonTop
Baumit StarSystem EPS jest bezspoinowym systemem ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Składnikami systemu są elewacyjne
płyty styropianowe, zaprawa klejowoszpachlowa na bazie białego cementu, podkład oraz cienkowarstwowy tynk strukturalny.
Posiada doskonałe właściwości budowlano-fizykalne niski opór dyfuzyjny, wysoką paro-przepuszczalność, wysoką odporność
mechaniczną, trwałość oraz estetykę wykonania i eksploatacji. System dzięki optymalnie dobranym składnikom stanowi właściwe
podłoże pod każdy rodzaj tynku strukturalnego. Może być stosowany na wszelkich podłożach ścian zewnętrznych z betonu, betonu
komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej.
System dzięki odpowiednio dobranym komponentom: zaprawy klejowo-szpachlowej, siatki zbrojącej, stanowi znakomite podłoże pod
tynk silikonowy, który zapewnia znakomitą zmywalność oraz elastyczność, wytrzymałość.
Opcjonalnie system można wykończyć powłoką tynkarską NanoporTop z efektem samooczyszczania.
KOLORYSTYKA
System umożliwiający wybór kolorystyki z palety 888 barw według wzornika BAUMIT LIFE .
Kolorystyka według oznaczeń dokumentacji projektowej.
WYZNACZENIE WARSTW OCIEPLENIA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 charakterystyka energetyczna stanowi załącznik do opisu.
W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, że poszczególne przegrody należy ocieplić elewacyjnymi płytami
styropianowymi - zgodnie ze stosownymi zapisami (kodami) ujętymi we właściwej aprobacie technicznej.
Charakterystyka energetyczna w załączeniu.
Współczynnik przenikania ciepła U wyrażający izolacyjność cieplną przegrody wynosi ….
Współczynnik wyznaczony zgodnie z obowiązującą normą PN-EN-ISO 6946:2008 nie przekracza maksymalnej wartości Umax ≤ 0,3
W/m2 x K obowiązującej dla budownictwa mieszkaniowego
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Po termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania odnośnie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków określone
w „Warunkach jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie”
MOCOWANIE MECHANICZNE
a) Brak mocowania mechanicznego
Stosując zaprawę klejowo-szpachlową do przyklejania styropianu StarContact White na podłożu dojrzałym, równym, trwałym i nośnym,
nie ma potrzeby stosowania dodatkowego mocowania mechanicznego
b) Mocowanie termoizolacji w technologii Baumit StarTrack.
c) Mocowanie termoizolacji przy pomocy tradycyjnych łączników mechanicznych
Wybrać wariant a) brak mocowania mechanicznego b) innowacyjne mocowanie Baumit StarTrack
lub c) tradycyjne kołkowanie,
pkt b) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do podłoża, lub jeżeli projekt stanowi inaczej, celem polepszenia siły klejenia
zastosować mocowanie termoizolacji z wykorzystaniem kotew montażowych Baumit StarTrack technologii Baumit polegającej na
przyklejaniu styropianu na kotwę braku konieczności kołkowania przez styropian. Kotwa montażowa Baumit StarTrack jest
mocowana bezpośrednio do muru. Płyta styropianowa przyklejana na kotwę przy pomocy zaprawy klejowej. Rozwiązanie takie przenosi
obciążenie bezpośrednio do warstwy nośnej, a eliminacja kołkowania „przez” styropian eliminuje mostki termiczne powstające pr zy
tradycyjnym kołkowaniu i zapobiega efektowi powstawania śladów po kołkowaniu tzw. efekt „biedronki”.
Bezpośredni montaż na podłożu umożliwia sprawdzenie pewności osadzenia w łatwy i nie wymagający większych nakładów sposób.
W zależności od rodzaju podłoża należy zastosować odpowiednią kotwę oznaczoną nazwą Star Track - Orange, Red, Blue, Green.
Niezależnie od grubości styropianu występuje jedna długość i jeden rodzaj kotwy.
Głębokość zakotwienia w podłożu nośnym: ≥ 40 mm Głębokość zakotwienia w podłożu nośnym: ≥ 40 mm
Długość trzpienia: 88 mm Długość trzpienia: 138 mm
Głębokość otworu wierconego min. 95 mm Głębokość otworu wierconego 150 do 155 mm
Zużycie: min. 6 szt. KlebeAnker Red na m2 Zużycie: min. 6 szt. KlebeAnker 138 na m2
Należy stosować co najmniej 6 szt. kotew montażowych Baumit StarTrack na 1 m2.
Obowiązują następujące zasady osadzania kotew montażowych Baumit StarTrack:
- schemat osadzania – odstępy o module maks. 40 x40 cm
- pionowa odległość od krawędzi zewnętrznych budynków /otworów: ok. 10 cm
- pozioma odległość od profilu cokołowego ok. 10 cm
Do wiercenia otworów należy użyć wiertła Ø 8 mm. Urządzenia do wiercenia udarowego można wykorzystywać tylko przy pełnych
materiałach budowlanych. Głęb. otworów wierconych określają długość trzpienia danej kotwy Baumit StarTrack i dodatek 10-15 mm .
Kotwy montażowe Baumit StarTrack muszą być osadzane w nośnym podłożu.
Wprowadza się kotwę montażową Baumit StarTarck w oczyszczony z pyłu otwór tak, aby krążek kotwy przylegał do powierzchni
podłoża i wbija trzpień młotkiem względnie wkręca się (StarTrack Orange) śrubę wiertarką .
Przyjęto podział na trzy strefy wysokości. Wymagana liczba kołków rozporowych zależna od strefy wysokości i rodzaju materiału ściany.
W strefie krawędziowej stosowana jest większa liczba kołków rozporowych niż na pozostałej powierzchni ściany .
Głębokości zakotwienia.
Łącznik mechaniczny musi być zakotwiony w litym materiale ściennym na głębokość zgodną z rodzajem łącznika .
Dla ścian litych typu: beton, żelbet należy stosować łączniki z krótką strefą rozporową.
Dla ścian murowanych stosowane są łączniki z długą strefą rozporową.
Pomiar siły wyciągającej:
W przypadku wątpliwości należy określić wytrzymałość na wyciąganie poprzez wykonanie pomiarów bezpośrednio na obiekcie.
Długość i średnica łączników mechanicznych zależą od rodzaju materiału ściennego i termoizolacyjnego. Ich liczba wynika z wysokości
i położenia (płaszczyzna ściany, krawędź ).
Mocowanie wykonywane jest przed wykonaniem warstwy zbrojonej . Należy zastosować równomierny rozstaw kołków.
Otwory w materiałach drążonych i betonie komórkowym należy wykonywać wiertarkami bez użycia udaru.
W celu wyeliminowania mostków termicznych należy zastosować technologię montażu łączników z wykorzystaniem tzw.
termodybli.
Technologia zapobiega powstawaniu śladów w miejscach kołkowania tzw. „efekt biedronki”
Należy zastosować termodyble zalecane przez firmę Baumit.
Technologia polega na zagłębionym zamontowaniu łącznika a miejsce zagłębienia zostaje wypełnione zaślepką wykonaną z tego
samego materiału termoizolacyjnego. Następuje redukcja mostków termicznych w miejscu osadzenia łączników i zapobiega powstaniu
śladów widocznych po ich zamocowaniu.
Osadzić łącznik mechaniczny i przykryć zaślepką styropianową
Osadzenie łącznika Osadzenie zaślepki
WYMAGANIA OGÓLNE
Przed rozpoczęciem robót zakończone powinny być zakończone roboty dachowe, okienne, izolacje i posadzki balkonów itp.
Zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia zakończone roboty mogące zwiększyć wilgoć technologiczną
budynku, Wyschnięte powinny być wszelkie zawilgocenia, zapewnione odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian.
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy systemu określone w Specyfikac ji
Technicznej oraz Aprobacie Technicznej .
Podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowanego materiału nie może być
niższa niż +5°C (a dla tynków i farb silikatowych lub nanoporowych+8°C) lub wyższa niż 25°C. W czasie robót i w fazie wiązani a
materiały chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska
temperatura),np. stosując ochronne siatki na rusztowania).
Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału oraz spowodować różnice w
kolorystyce.
Jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej.
Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury i wilgotności powietrza. W przypadku stosowania
produktów o rożnych numerach seryjnych należy je przez rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność (kurz i pył itp. oczyśc ić
szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z użyciem detergentów)
W przypadku ścian otynkowanych należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że
tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć.
Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz piaszczące zagruntować środkiem
Baumit TiefenGrund. Podłoża na których występują algi, grzyby lub porosty muszą być w każdym przypadku przygotowane w specjalny
sposób. W tym celu ścianę należy oczyścić i poddać działaniu środka neutralizującego Baumit SanierLosung
( roztwór do usuwania grzybów i alg) . Nie jest konieczne spłukiwanie roztworu po wyschnięciu powierzchni nie powinien być wi doczny
połysk .
Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć.
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Próba przyczepności podłożą: do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego o
wymiarach 100 x 100mm (8 – 10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek.
Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą
wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest dodatkowe przygotowanie
podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy wzmocnić podłoże. Zastosować technologię mocowania
styropianu kotwami Baumit StarTrack
Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i okiennych, jeżeli nie można ich oc ieplić bez
nadmiernego zasłaniania ościeżnic.
Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (Podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń
powierzchni i krawędzi)
Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości
Warstwa elewacyjna ocieplanych ścian budynków wielkopłytowych powinna posiadać wymaganą stateczność z ewentualnym
wykonanym specjalistycznym kotwieniem.
MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH
Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin
pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Styki płyt nie mogą się pokrywać z e
złączami płyt prefabrykowanych.
Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych.
Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę
długości, w co drugim rzędzie.
Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt ( minimalna szerokość 15 cm ) - mogą one jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone
na płaszczyźnie ściany, z pominięciem narożników budynków.
W trakcie układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin.
W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju.
Nakładanie kleju:
Klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, wzdłuż obrzeża.
Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskać min. 40 %
powierzchni stykającej się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast 3 punkty po środku p łyty
mniej więcej wielkości dłoni.
Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową.
Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu.
Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału. Nie
szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. W takim przypadku przed
szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć.
Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 3 dni, przy czym
ważne jest, aby warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).
W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm . Ilość
masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie
przycisnąć. Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niż 2 mm wypełnić
odpowiednio dopasowanymi paskami materiału izolacyjnego.
W przypadku konieczności dodatkowego mocowania płyt termoizolacyjnych w postaci łączników mechanicznych ( kołków/dybli ) – ich
rodzaj, ilość i rozmieszczenie winno zostać ujęte i szczegółowo opisane w projekcie technicznym ociepl enia.
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKĄ
Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy zatopić
w zaprawie szpachlowej pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35 x 20 cm (zbrojenie diagonalne) .
Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku.
Naroża przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a także przy otworach drzwiowych należy wzmocnić przez zastosowanie profili
narożnych z siatką zbrojącą osadzonych w zaprawie klejowej.
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później niż po 14 dniach od ich przyklejenia.
W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować.
Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie m ogą
być widoczne.
Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co najmniej
10cm.
Na wszystkich narożnikach zewnętrznych zastosować narożniki z siatką zbrojącą.
W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2,0 m powyżej
poziomu terenu lub tzw. siatkę pancerną. Siatkę pancerną układa się w zaprawie szpachlowej bez zakładek a następnie wykonuje się
standardową warstwę zbrojoną.
Przy wymaganiach uzyskania większej odporności mechanicznej na uderzenia i uszkodzenia zastosować do wykonania warstwy
zbrojącej bezcementową, dyspersyjną masę szpachlową
Baumit SilverFlex. Jest to gotowa do użycia, zbrojona włóknami, elastyczna pasta do szpachlowania i zatapiania siatki StarTex. Aby
uzyskać odporność tej strefy na udarność do 13J zastosować podwójną warstwę siatki Baumit StarTex.
Elementy dekoracyjne
Jeżeli są przewidziane - należy je wykonać obramowania wokół okien w postaci kształtek styropianowych Baumit Profile lub
odpowiednich profili architektonicznych wykonanych ze styropianu i powlekanych masą szpachlową z piasku kwarcowego, zgodnie z
kształtem obramowań już istniejących na docieplonej części budynku. Profile należy przykleić do wykonanej warstwy ocieplenia i
pomalować farbą elewacyjną wg załączonej kolorystyki.
Wariant do wykorzystania zgodnie z założeniami projektu.
WYKONANIE WYPRAWY Z TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na wykonane suche podłoże jedną warstwę
podkładu gruntującego Baumit UniPrimer pod tynk cienkowarstwowy.
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku.
Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, ( 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na płyn nym
połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych.
Powierzchnię tynku o fakturze baranka należy zacierać ruchem kolistym a w przypadku tynków o fakturze drapanej ruchem pionowym,
poziomym lub kolistym. Do fakturowania należy używać pacy z tworzywa sztucznego.
Powierzchnie tynku Baumit CreativTop należy aplikować według technik indywidulanych, modelowanych określonych dla danej faktury.
Techniki określone w kartach technicznych produktów.
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Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. W celu uniknięcia wi docznych
płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, co pozwoli
na płynne wykonanie wyprawy.
Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Nal eży
pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo-wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań
po nałożeniu tynków.
Malowania tynku mineralnego farbą nanoprowa lub silikonową można dokonać po upływie min. 3 dni od jego nałożenia.
WYKOŃCZENIE COKOŁU- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
Rozebrać istniejące opaski wokół budynku. Odsłonić ściany fundamentowe do ław fundamentowych poprzez wykopy wąsko
przestrzenne. Przed przystąpieniem do okładania ścian płytami podłoże należy starannie oczyścić z pozostałości ziemi oraz inn ych
zanieczyszczeń a następnie zmyć. Podłoże zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.
Oczyszczone podłoże należy zagruntować w celu poprawienia przyczepności. Ocieplenie ścian fundamentowych wykonać z polistyren u
ekstrudowanego wysuwając je . O ile zachodzi konieczność dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej, płyty mocować do ścian przy użyciu
kleju bitumicznego Baumit BituFix 2K dodatkowo wzmacniając je łącznikami powyżej poziomu terenu, aby zapobiec „wysuwaniu” ich
wskutek przemarzania gruntu.
Zamiennie można stosować styropian jednostronnie laminowany papą. Izolację termiczną i przeciwwilgociową fundamentu budynku
należy wykonać do ław fundamentowych.
Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami gr. 15 cm . Wokół budynku należy
wykonać opaskę wypełnioną otoczakami z warstwą odsączająca z piasku z dodatkowym zabezpieczeniem obrzeżem betonowym, ze
spadkiem od ściany budynku. Wykonać izolacje z folii budowlanej.
Zastosować rozwiązania zawarte w załączonej części rysunkowej „Detale”.
Cokół wykończyć mozaikową masą tynkarską – Baumit Mozaik Top - uziarnienie 2 mm zgodnie kolorystyką wg . palety BAUMIT LIFE,
kolor wskazany w dokumentacji projektowej.
ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE - AKCESORIA SYSTEMOWE
Przed wykonaniem głównej warstwy zbrojącej należy zamontować wszelkie elementy detali : narożniki, listwy kapinosowe, listwy
dylatacyjne itp.
a) profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni bez
spoinowego systemu ocieplenia,
Po przygotowaniu podłoża, należy wytrasować powierzchnię elewacji oraz w przypadku występowania w innej płaszczyźnie cokołu (
cokół niezlicowany ) należy zastosować listwę cokołową z kapinosem. W tym celu należy wyznaczyć linie z wysokością cokołu
przy pomocą barwionego sznura.
Prostą listwę cokołową należy zamocować w płaszczyźnie elewacji za pomocą kołków rozporowych w odstępach 30 cm.
Szerokość listwy cokołowej zależna jest od grubości materiału termoizolacyjnego .
6. KONTROLA JAKOŚCI
A. Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków dotyczą:
- zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną
- stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
- przestrzegania ogólnych zasad wykonywania robót tynkarskich
- przygotowania podłoży
- przyczepności tynków do podłoża
- grubości tynków
- wyglądu powierzchni otynkowanych
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków
b) krawędzie płyt balkonowych, oraz wszelkich elementach budowli narażonych na działanie wody kapiącej należy wykończyć
profilem Praktycznej ochronie podlegają wówczas spody balkonów, nadproża okienne i drzwiowe,
d) narożniki ochronne – elementy z PCV alternatywnie aluminiowe z siatką, wzmacniające krawędzie (narożniki budynków, ościeży)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,
c) profil przyokienny PCV, samoprzylepny, z uszczelką rozprężną i siatką zbrojącą do połączenia ocieplenia ze stolarką okienną i
drzwiową, wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
- zmiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji producenta systemu a firma
wprowadzająca „składany” system do obrotu i stosowania – w myśl art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” podlega karze grzywny
B. Sprawdzeniu podlega pionowość i płaszczyznowość wykonanych wypraw tynkarskich / wg pionowych listew kierunkowych.
7. OBMIAR ROBÓT
2

Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m .
8. ODBIÓR ROBÓT
a) Odbiorowi podlegają zakończone elementy podlegające zakryciu
b) Ocieplenie ścian metodą BSO powinno być ułożone bez widocznych prześwitów.
Płyty muszą być ułożone mijankowo a łączniki mechaniczne rozmieszczone symetrycznie. Siatka zbrojeniowa nie może być widoczna,
a nawierzchnia szpachlowana po zakończonym wysychaniu nie może wykazywać pęknięć ani nierówności. Powierzc hnia pokryta
tynkiem cienkowarstwowym i malowana powinna posiadać jednorodny, stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości.
c) Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealny prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane.
d) Szczegółowe wymagania dotyczące jakości robót zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej oraz Stowarzyszenia na
Rzecz Systemów Ociepleniowych
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami kontraktu10.

PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie."Polskie normy:
PN-B-02020
BN-6363-02
PN-B-04620
PN-B-02021

Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.
Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
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ST.02 STOLARKA DRZWIOWA
CPV 45421000-4
1. CZEŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej, drzwiowej i ścianek z drzwiami dla
Remont elewacji istniejących budynków Elektrociepłowni i Trafostacji na składowisku odpadów przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfika cja techniczna jest stosowa na jak o doku ment przy rea liza cji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki drzwiowej.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogólne.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.
1.5.2. Wymogi formalne
Stolarka drzwiowa powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, akceptowaną przez
Przedstawiciela Zamawiającego
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy i nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji techniczn ej, oraz z
projektem organizacji robót, wykonanym przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela
Zamawiającego a w
wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu stolarki, upewnić się, że zapewniają one mo żliwość
bezusterkowego wykonania prac.
2.MATERIAŁY
2.1.

Zastosowane materiały

Zastosowanymi materiałami przy montażu stolarki drzwiowej są:
Drzwi stalowe o wym. 180x240 cm, dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI60, jedno skrzydło min.90 cm, izolacyjność akustyczna Rw=42 dB,
Umax=1,7 W/m2K, próg ze stali nierdzewnej, klamka i okucia stal nierdzewna, zamek, ościeżnica kątowa - materiał stal kwasoodporna AISI 316L nr
EN 1.4404 – 3 szt.
Drzwi stalowe o wym. 100x210 cm, jednoskrzydłowe, Umax=1,7 W/m2K, próg ze stali nierdzewnej, klamka i okucia stal nierdzewna, zamek,
ościeżnica kątowa - materiał stal kwasoodporna AISI 316L nr EN 1.4404
materiał stal kwasoodporna AISI 316L nr EN 1.4404 lub AISI 304L
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4.TRANSPORT
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była ochrona przed warunkami
atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich u życia.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o
szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi PrzedstawicielowiZamawiającego do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich
roboty będą wykonywane.
5.2.

Wymagania przy montażu.

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania;
sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania;
sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku;
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku.
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeża, w które mają zostać
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wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.
Elementy stolarki powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń.5.3.
Opis ogólny.Do mocowania stolarki nie wolno używać
materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe jest zamocowanie ościeży za pomocą:
kołków wstrzeliwanych
kołków rozporowych
kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem
wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku.
Przed przystąpieniem do osadzania stolarki należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu. Ościeżnice drzwi należy zamocować w
ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc moco wania do naroży powinny
wynosić 50 - 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm.. Osadzone w ościeżach drzwi i okna drewniane powinny być
uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym
materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta stolarki
Wymiana drzwi zewnętrznych
Demontaż istniejących drzwi stalowych i montaż drzwi zewnętrznych nowych szt.3 o wym.180 x 240 cm (miary potwierdzić na miejscu), drzwi
dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI60, jedno skrzydło min. 90 cm, stal nierdzewna, izolacyjność akustyczna Rw= 42dB, wymagany współczynnik
przenikania ciepła U max=1,7 W/m2K
próg ze stali nierdzewnej, klamka i okucia stal nierdzewna, zamek, ościeżnica kątowa, stal nierdzewna
materiał stal kwasoodporna AISI 316L nr EN 1.4404 lub AISI 304L
Drzwi stalowe o wym. 180x240 cm, dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI60, jedno skrzydło min.90 cm, izolacyjność akustyczna Rw=42 dB,
Umax=1,7 W/m2K, próg ze stali nierdzewnej, klamka i okucia stal nierdzewna, zamek, ościeżnica kątowa - materiał stal kwasoodporna AISI 316L nr
EN 1.4404 lub AISI 304L – 3 szt.
Drzwi stalowe o wym. 100x210 cm, jednoskrzydłowe, Umax=1,7 W/m2K, próg ze stali nierdzewnej, klamka i okucia stal nierdzewna, zamek,
ościeżnica kątowa - materiał stal kwasoodporna AISI 316L nr EN 1.4404 lub AISI 304L
6.KONTROLA JAKOŚCI
zaświadczeń jakości i świadectw wystawianych przez producenta,
podstawowych wymiarów
stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), stanów powłok wykończeniowych,7.OBMIAR ROBÓT
Montaż w m2 i dostawa w szt.
8.ODBIÓR ROBÓT
Przy odbiorze osadzenia stolarki powinny zostać sprawdzone:
zgodności wbudowanego elementu z projektem,
wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania,
stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna różnica długości przekątnych otworu mo że
wynosić 1 cm),
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, stan i
wygląd powłok wykończeniowych drzwi i ścianek (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia),
dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, prawidłowość działania części ruchomych okuć.
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli wszystkie przeprowa dzone
sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót,
należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami kontraktu
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.";
- Polskie normy:
•
•
•

PN-91/B-02020
PN-82/B-02403
PN-90/B-02867

•
PN-82/B-92010
•
BN-75/6821-02
•
BN-84/6824-01
•
PN-B-06070
•
PN/B-10087/96
- Niemieckie normy:
•
•
•

DIN 4108
DIN 17 651
DIN 1748-F22

„Ochrona cieplna budynków"
„Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne."
„Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez ściany."
„Elementy i segmenty ścienne metalowe."
„Szkło budowlane. Szyby zespolone."
„Szkło budowlane."
„Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności."
„Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna."
współczynniki przenikania ciepła
tolerancyjne wymiarowe
własności mechaniczne

- wyroby powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH;
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ST.03 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
1. CZEŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla realizacji :
Remont elewacji istniejących budynków Elektrociepłowni i Trafostacji na składowisku odpadów przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac malarskich mających cel
ochronny, lub dekoracyjny.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami . Przedstawiciela Zamawiającego
1.5.1. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą
jakość ich wykonania.
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technic znej, oraz z
projektem organizacji robót, wykonanym przez . Przedstawiciela Zamawiającego Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych
należy wyjaśnić z
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa , tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela
Zamawiającego a w
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać
dodatkową akceptację projektantów.
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie, zależnie od stosowanych
materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń,
zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poż. i BHP.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby lateksowe do wymalowań wewnętrznych,
Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH.
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stal owych i
innych metalowych, na który składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Farby lateksowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3 -10 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być
przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1 -20 l. Należy przechowywać je w suchych, wentylowanych
pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed
wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich
roboty będą
wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN -B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych."
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać
polskim normom.
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż. W szczególności, przy wykonywaniu wymalowań ma teriałami
zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy:
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-

stosować odzież ochronną,
wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie,
zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż.

5.3. Opis ogólny.
5.3.1. Malowanie farbami lateksowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków cementowo -wapiennych, lub płyt gipsowokartonowych.
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu:
- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników elektrycznych, przyklejania
okładzin, białego montażu),
- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe,
- montażu ślusarki i stolarki,
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia
należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni.
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby).
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C.
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.
Pomieszczenia po malowaniu farbami należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.
5.3.2. Malowanie elementów metalowych.
Zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynków, jak również rygli pod zamontowanie ścian osłonowych z płyt warstwowych powinno zastać wykonane
zgodnie z właściwymi ST.
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób:
- starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie,
piaskowanie lub szczotkowanie,
- elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od
zakończenia oczyszczania).
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20°C, wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza
się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak
również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są
niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 um (zależnie od zaleceń producenta
farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z betonem
należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. Nakładanie powłok nawierzchniowych może
być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest
także użycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i
zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać odizolowane od wpływów agresywneg o środowiska.
Oczyszczenie i malowanie drzwi wewnętrznych
Istniejące drzwi wewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe wraz z ościeżnicą szt.3 - usunięcie warstw malarskich, rdzy i zanieczyszczeń, zabezpieczenie farbą
antykorozyjną, malowanie na kolor RAL 7036.
Oczyszczenie i malowanie drzwi zewnętrznych
Istniejące drzwi zewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe z lamelami wentylacyjnymi wraz z ościeżnicą szt.7 - usunięcie warstw malarskich,
rdzy i zanieczyszczeń, zabezpieczenie farbą antykorozyjną, malowanie na kolor RAL 7036.
Oczyszczenie i malowanie osłon czerpni ściennych
Istniejące stalowe osłony nawiewów szt.3 - usunięcie warstw malarskich, rdzy i zanieczyszczeń, zabezpieczenie farbą antykorozyjną, malowanie na kolor
RAL 7036;
Wykonanie logo na elewacji szczytowej
Na elewacji od strony drogi wykonanie logo: napis malowany farbą silikonową w kolorze Baumie Life nr0903;
Logo z blachy nierdzewnej na dystansach ze stali nierdzewnej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez
producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami
państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi
świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przysto sowanej do użycia na
budowie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót malarskich obejmuje:
- sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości,
- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy,
- ocenę j akościową wykonanych powłok.
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody
bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki:
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równomierności rozłożenia farby,
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki,
widocznych gołym okiem śladów pędzla,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.";
-Polskie

normy:

•

PN-B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C- 81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
PN-C- 81515
Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
PN-C- 81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych.
PN-C- 81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
PN-C- 81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie
wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości.
PN-C-81526
Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą aparatu Du Ponta.

•

PN-C-81528

Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na zginanie.

•

PN-C-81530

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok.

•

PN-C-81531

Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.

•

PN-H-97051

Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

•
•

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy metodą przyspieszoną.
-atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i akierów.

•
•
•
•
•
•
•
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ST.04 ELEMENTY WENTYLACJI CPV 45331210-1
1. CZEŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z montażem wyposażenia w zakresie dla
realizacji :
Remont elewacji istniejących budynków Elektrociepłowni i Trafostacji na składowisku odpadów przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Dostawa i montaż elementów wentylacji.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami . Przedstawiciela Zamawiającego
1.5.3. Wymogi formalne
Wyposażenie powinny być zamontowane zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, akceptowaną prz ez
Przedstawiciela Zamawiającego, oraz powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta.
1.5.2.

Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji r obót, wykonanym
przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych
opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela
Zamawiającego, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację
projektantów.
2.

Materiały

Typy i nazwy materiałów :
Wymiana czerpni ściennych
Demontaż 9 szt. czerpni ściennych o wymiarach orientacyjnych 1300x1000 mm i montaż nowych czerpni ściennych (miary potwierdzić na miejscu)
wraz z ramą montażową, żaluzja z ruchomymi lamelami sterowanymi ręcznie na zewnątrz budynku, z siatką ochronną, wykonane ze stali
kwasoodpornej, montaż niewidoczny, np. firmy SawPol typ ZSR
Wymiana wywietrzaków dachowych
Wymiana 4 szt. wywietrzaków dachowych na nowe wywietrzaki dachowe cylindryczne, śr. 315mm, wys. 700 mm, stal kwasoodporna, np . firmy SawPol;
Wymiana rynien i parapetu
Demontaż rur spustowych o śr. 10 cm i montaż nowych z blachy tytan-zynk kolor quarto
Montaż parapetu z z blachy tytan-zynk kolor quarto
Wymiana elementów wentylacyjnych w elewacji
Wymiana istniejących kratek wentylacyjnych na elewacji na nowe wykonane ze stali kwasoodpornej ; szt. 16
materiał stal kwasoodporna AISI 316L nr EN 1.4404 lub AISI 304L
3.

Sprzęt

Zgodnie z instrukcjami Dostawcy.
4.

Transport

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi
dotyczącymi transportu kolejowego i samochodowego.
5.

Wykonanie robót
Zaprojektowano następujące prace wentylacyjne i blacharskie :

Wymiana czerpni ściennych
Demontaż 9 szt. czerpni ściennych o wymiarach orientacyjnych 1300x1000 mm i montaż nowych czerpni ściennych (miary potwierdzić na miejscu)
wraz z ramą montażową, żaluzja z ruchomymi lamelami sterowanymi ręcznie na zewnątrz budynku, z siatką ochronną, wykonane ze stali
kwasoodpornej, montaż niewidoczny, np. firmy SawPol typ ZSR
Wymiana wywietrzaków dachowych
Wymiana 4 szt. wywietrzaków dachowych na nowe wywietrzaki dachowe cylindryczne, śr. 315mm, wys. 700 mm, stal kwasoodporna, np . firmy SawPol;
Wymiana rynien i parapetu
Demontaż rur spustowych o śr. 10 cm i montaż nowych z blachy tytan-zynk kolor quarto
Montaż parapetu z z blachy tytan-zynk kolor quarto
Wymiana elementów wentylacyjnych w elewacji
Wymiana istniejących kratek wentylacyjnych na elewacji na nowe wykonane ze stali kwasoodpornej ; szt. 16
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6.

Kontrola jakości robót

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz
dokumenty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy potwierdzonym przez . Przedstawiciela Zamawiającego

7.

Obmiar robót

Jednostką obmiarową zgodnie z przekazanym przedmiarem robót - szt. i m2
8.

Odbiór robót

Odbiory należy przeprowadzać dla każdego elementu wyposażenie osobno. W protokole należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich
rodzaj i miejsce. Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
-sprawdzenie materiałów - dostarczone w oryginalnych opakowaniach części i podzespoły wraz ze specyfikacją
9.

Podstawa płatności

Według zapisów w umowie kontraktowej.
10. Przepisy związane
- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.";
- Instrukcje producenta
- Specyfikacje producentów
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ST.05 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV 45310000-3
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
Przedmiotem stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych związanych z zadaniem :
Remont elewacji istniejących budynków Elektrociepłowni i Trafostacji na składowisku odpadów przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1
1.3.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem wykonania są roboty związane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznych.
Zakres robót obejmują n/w punkty ST:
A. Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych.
Definicje:
Konstrukcja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zacisków, ściągów, wieszaków, drabinek lub korytek kablowych albo innych
urządzeń zaprojektowanych w celu przeniesienia obciążenia spowodowanego przechodzącymi instalacjami
Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wyposażone w zacisk do przyłączenia przewodu wyrównawczego, służące do połączenia rur lub profili o
przekroju kołowym z przewodem wyrównawczym.
Przewód odprowadzający: przewód łączący zwód z przewodem uziemiającym.
Przewód uziemiający: przewód ochronny, łączący gł. zacisk lub szynę uziemiającą lub przewód odprowadzający z uziomem.
Uziom: element lub grupa elementów przewodzących, mających styczność z gruntem i zapewniających połączenie elektryczne z ziemią. (uziom
otokowy – uziom poziomy tworzący zamknięty obwód wokół obiektu).
Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) – rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z przewodem uziemiającym w celu
umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciąglosci galwanicznej części nadziemnej.
Zacisk przewodu wyrównawczego: zacisk umożliwiający przyłączenie przewodu wyrównawczego do przewodzącego elementu wyposażenia
obiektu.
Ziemia: przewodząca masa ziemi, której potencjał elektryczny w każdym punkcie jest przyjmowany umownie jako równy zeru.
Zwód: część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania wyładowań atmosferycznych
2. MATERIAŁY.
Materiały, wyroby i urządzenia dostarczane na teren budowy, powinny mieć świadectwa jakości atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub
aprobaty techniczne.
Wykonawca, mając prawo do stosowania materiałów dowolnego Producenta, jest zobligowany do przestrzegania wymagań technicznych aparatury i
osprzętu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót .
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej ST są materiały wymienione w pozycjach przedmiaru robót, których
charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w poniższych punktach :
- lampa uliczna Es-system Boyen1, 70W, z szybą +wysięgnik szt.4
- lampa kinkiet 26 W Ligman typ Gino 4 nr 31101 Es-system, szt.4
- wymiana łączników i podstaw naściennych na osprzęt firmy Schneider Electric seria Mureva IP55, kolor szary, 3 szt. łączników podwójnych, 3 szt.
- wymiana sygnalizatora alarmu
- instalację odgromową wykonać drutem ocynkowanym o średnicy 8mm

3.

Transport i składowanie materiałów.

Dostawa materiałów powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych, w których materiały mają być składowane:
pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi.
Materiały przewidziane do wykonania robot mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
W czasie transportu, za- i wyładunku oraz przechowywania i składowania materiałów należy:
przestrzegać zaleceń Wytwórców urządzeń, aparatów i opraw odnośnie transportu i składowania ;
aparaturę i urządzenia chronić przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powłok.
4. SPRZĘT.
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie a pracownicy powinni być przeszkoleni
w jego obsłudze i przestrzeganiu warunków bezpiecznej pracy.
Roboty jw. będą prowadzone przy użyciu:
elektronarzędzi;
narzędzi ręcznych;
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z niniejszą Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi
normami;
Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonywania poleceń Przedstawiciela Zamawiającego w zakresie zmian technologii, urządzeń itp.
wprowadzanych w trakcie realizacji;
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5.1. WYKONANIE ROBÓT.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów.
Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.
Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych.
Wszystkie połączenia rozłączne instalacji zwodów i przewodów odprowadzających zabezpieczyć smarem stałym.
Wykonać naciąg przewodów instalacji naprężanej biorąc pod uwagę naprężenia instalacji w okresie zimowym i związane z tym obciążenie konstrukcji
wsporczych. Zwody poziome nie mogą niszczyć pokrycia dachowego w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.
Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do połaci dachowych i czapek kominków uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.
Budynek elektrociepłowni
Wymiana lamp na elewacji
- lampa uliczna Es-system Boyen1, 70W, z szybą +wysięgnik szt.4
montaż w miejscu istniejących opraw
- lampa kinkiet 26 W Ligman typ Gino 4 nr 31101 Es-system, szt.4
montaż w miejscu istniejących opraw
Wymiana osprzętu elektrycznego na elewacji
- wymiana łączników i podstaw naściennych na osprzęt firmy Schneider Electric seria Mureva IP55, kolor szary, 3 szt. łączników podwójnych, 3 szt.
łączników pojedynczych
- wymiana sygnalizatora alarmu
Wymiana instalacji odgromowej
- instalację odgromową wykonać drutem ocynkowanym o średnicy 8mm
- istniejące złącza wymienić na nowe
- uziomy pionowe wymienić na nowe
- nowe zaciski probiercze instalować w miejsce istniejących
- rynny połączyć ze zwodami poziomymi instalacji odgromowej
- instalacje odgromową wykonać zgodnie z normą PN IEC 61024 1
Budynek trafostacji
Wymiana instalacji odgromowej
- instalację odgromową wykonać drutem ocynkowanym o średnicy 8mm
- istniejące złącza wymienić na nowe
- uziomy pionowe wymienić na nowe
- nowe zaciski probiercze instalować w miejsce istniejących
- rynny połączyć ze zwodami poziomymi instalacji odgromowej
- instalacje odgromową wykonać zgodnie z normą PN IEC 61024 1
6.

KONTROLA JAKOŚCI.

a) Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:
zgodności z dokumentacją projektową;
–
poprawności montażu;
–
kompletności wyposażenia,
–
poprawności oznaczania .
b) Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczalności do stosowania na terenie RP oraz niezbędne , wymagane projektem certyfikaty
i gwarancje.
Sprawdzenia:
Badania i pomiary pomontażowe dotyczą :
Sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej.
7.

Obmiar robót.

Jednostki obmiarowe robót:
Dla rozdzielnic, obudów, tablic, aparatów, osprzętu, opraw, złącz, wsporników, konstrukcji, przebić – 1szt.
Dla instalacji liniowych (przewody, kable, trasy, uziomy., zwody i przewody inst. odgr.) – 1m
Dla wnęk pod rozdzielnie – 1dm3, 1m3
Dla podłączeń :przewodów i kabli, dla opraw oświetleniowych – 1szt
Dla badań i pomiarów pomontażowych – 1 pomiar
Inne jednostki obmiar (1kpl., 1m2) wynikające z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i KNR.
8.

Odbiór robót.

Przedmiotem odbioru są roboty ( w zakresie zgodności z dokumentacją i ilości):
po zakończeniu robót związanych z realizacją projektu – odbiór końcowy.
Przy końcowym odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dziennik Budowy
Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami – podpisana przez Wykonawcę i Przedstawiciela Zamawiającego.
Protokoły pomiarów elektrycznych i badań nowych instalacji.
Świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń itp. dokumenty wymagane przepisami i żądaniem Inwestora.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Rozliczenie robót zgodnie z zapisami umownymi.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA.
Przepisy związane
Ustawy

Remont elewacji istniejących budynków Elektrociepłowni i Trafostacji
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku.
Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126
(urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr
129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904
Rozporządzenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,
rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje
się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, póz. 906)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617)
ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr lOl, póz. 1104)
Polskie Normy
PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo uzytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym — Wymagania szczegółowe dotyczące
wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;
PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastępuje PN-70/E-79100 ;
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02;
PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Zastępuje PN -91/E05009/01;
PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;
PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpora zeniowa.
Zastępuje PN-92/E-05009/41;
PN – IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami
oddziaływania cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E-05009/42;
PN – IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-05009/443;
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem
napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45;
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i
łączenie. Zastępuje PN—92/E-05009/46;
PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47;
PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetęzeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/473;
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w
zalewności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482;
PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
Zastępuje PN-93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i
sterownicza. Zastępuje PN-93/E-05009/53;
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. Zastępuje PN – 92/E – 05009/537
PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
Zastępuje PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastępuje PN-93/E-05009/61
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

Remont elewacji istniejących budynków Elektrociepłowni i Trafostacji
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot.
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
wymagania i badania.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zastępuje PN -91/E-05009/02;
PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Zastępuje PN -91/E-05009/01;
PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. Zastępuje normę PN -91/E-05009/03; PN92/M-51004
Opracowano na podstawie:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część D: Roboty instalacyjne; zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach użyteczności publicznej – Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2004

