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I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

1. Dane ogólne. 

 

1.1. Inwestor. 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów 

  

1.2. Opracował. 

 

tech. bud. Łukasz Weryszko 

 

1.3. Adres budowy. 

  

Działka numer ewidencyjny 3366/5 obręb 0003 Węgrów, powiat 

Węgrowski, ul. Kościuszki 1, 07-100 Węgrów 

 

 

1.4. Określenia podstawowe i definicje. 

 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być  

w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, 

celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia 

przyczepności. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału 

izolacyjnego do podłoża. 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 

powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona 

ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się  

z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy,  

z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 

zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki  

z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub 

nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa 

wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę 

i barwę. 
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2. Podstawa opracowani.  

 

- Zlecenie od Inwestora, 

- Wytyczne Inwestora, 

- Prawo budowlane, przepisy techniczne i polskie normy. 

- Inwentaryzacja budowlana. 

 

3. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

Projekt dotyczy remontu izolacji przeciwwodnych poziomych i pionowych 

ściany fundamentowej zlokalizowanej od strony ul. Staszica w budynku 

zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 1 w Węgrowie, dz. nr ew. 3366/5 obręb 0003 

Węgrów, powiat Węgrowski.  

 

4. Ogólny opis budynku i otoczenia. 

 

Wielorodzinny budynek mieszkalny o dwóch kondygnacjach naziemnych, 

częściowo podpiwniczony. Budynek w zabudowie miejskiej, wykonany  

w technologii tradycyjnej. Budynek usytuowany jest u zbiegu ulic Kościuszki i 

Staszica w Węgrowie. Wewnątrz wejścia do lokali prowadzą z jednej klatki 

schodowej. Wejścia zlokalizowane są od strony podwórka. 

 

 

 
Fot. 1 Widok elewacji od ulicy Staszica. 
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Fot. 2 Widok demontowanego chodnika pod wykonanie izolacji od ul. Staszica. 

 
Fot. 3 Widok podestu wejściowego do lokalu usługowego. 
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5. Lokalizacja budynku. 

 

 

Rysunek 1 Źródło www.googlemaps.pl 

 

 

6. Zakres projektowanych robót. 

 wykonanie niezbędnych wygrodzeń i kładek umożliwiających dostęp do 

budynku w miejscach prowadzonych robót, 

 wykonanie wykopu i zabezpieczenie przyłączy instalacyjnych i sieci 

biegnących wzdłuż wykopu, 

 oczyszczenie ścian i luźnych fragmentów tynku, cegieł oraz zabrudzeń 

powstałych w skutek użytkowania, 

 hydrofobizacja murów ceglanych preparatami hydrofobowymi o 

właściwościach gruntujących, 

 uzupełnienie fug i ubytków w cegle, 

 wyrównanie podłoża zaprawami naprawczymi, 

 wykonanie otworów iniekcyjnych i przeprowadzenie iniekcji w celu 

utworzenia przepony w ścianie stanowiącej izolację poziomą muru przed 

podciąganiem wody, 

 zalepienie otworów iniekcyjnych, 

 wykonanie izolacji pionowej z zapraw uszczelniających, 

 zabezpieczenie izolacji folią kubełkową poniżej poziomu terenu oraz tynkiem 

cementowym na siatce powyżej terenu, 

 zasypanie wykopu (w przypadku stwierdzenia obecności dużej ilości gruzu w 

ziemi z ukopu, należy wymienić grunt do zasypki, w innych okolicznościach 

należy gróz, w szczególności ceglany wybrać), 

 odtworzenie chodników, 

 uprzątnięcie terenu. 

 

http://www.zumi.pl/
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7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

 

7.1. Przekazanie terenu budowy. 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 

oraz reperów, przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową  

i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

7.2. Działania związane z organizacja prac przed rozpoczęciem robót. 

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz  

o terminie ich zakończenia. 

 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie 

szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 

przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 

właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

 

7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót. 

 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

stanowią załącznik 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”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru, 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 mają być zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych . 

 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

 

7.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 

 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki ochronne, poręcze, 

przejścia dla pieszych, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem 

robót budowlanych. 

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować w szczególności: 

 ogrodzenie terenu, 

 drogi, 

 wykonanie przejść dla ruchu pieszego. 

 

Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi. 
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Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu 

placu budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, 

pojazdów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być 

dostosowana do używanych środków transportowych i nasilenia ruchu Szerokość 

ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 

m, a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2 m. 

 

Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło 

zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub 

materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami 

ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/1C wysokości,  

z której mogą spadać przedmioty lub materiały. 

 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m 

od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 

powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające 

przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 

składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W miejscach 

przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej 

o 1 m więcej niż szerokość przejścia. Przejścia i miejsce niebezpieczne powinny 

być oznakowana znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobra 

oświetlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być 

w czasie wykonywania robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 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. 

 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
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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: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, możliwością 

powstania pożaru. 

 

7.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 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 będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. 

 

7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. 

 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 

Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw i ponosząc koszty tych 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. 

 

7.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu 

Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać 

obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między 

innymi: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r.  

w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek 

nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 

2004 nr 198 poz. 2043). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.  

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

2004 nr 180 poz. 1860). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji  

i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu  

i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 5 9). 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

kwietnia 200 3 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji  

i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 

nr 129 poz. 1184). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - które weszło w życie z dniem 8 sierpnia 

2003 r. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.  

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

(Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 

178 poz. 1745). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 

U. 2001 nr 118 poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństw a i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 

nr 40 poz. 470). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 

r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513) ze zm. 

(Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich 

dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 

wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 

128, poz. 844) ze zm. (Dz. U 2002 nr 91 , poz. 81 1). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 

r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 

lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie (Dz. U. nr 69, 

poz. 332 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  

w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej 

przez dwie osoby (Dz, U. nr 62, poz. 288). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 1990 r, w sprawie wykazu prac 

wzbronionych młodocianym (Dz. U. nr 85, poz. 500 ze zm). 
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 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 

marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 

żurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 5). 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 

marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 

przenośników (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51). 

 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego 

oraz Zdrowia Z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 

przy sprężarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174). 

 Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. 2000 r. Nr 108, poz. 1126 ze 

zmianami. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na 

placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od 

pracowników przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych 

rozporządzeń w tym zakresie. 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani  

z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani  

o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież  

i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju 

wykonywanej pracy. 

 

Pracownicy powinni być poinstruowani  o obowiązku stosowania w czasie 

pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. 

 

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak 

bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony 

osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach 

koniecznych także okulary ochronne. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

 

7.10. Prace prowadzone na wysokości. 
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Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

 posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego 

stanowiska, 

 uzyskał orzeczenie lekarskie o d opuszczaniu do określonej pracy. 

 

Przez pojęcie "praca na wysokości" na budowie rozumiemy roboty 

wykonywane na rusztowaniach , pomostach , podestach, konstrukcjach 

budowlanych, drabinach i innych podwyższeniach na wysokości powyżej 1,0 m 

od terenu zewnętrznego lub poziomu podłogi pomieszczenia zamkniętego. 

 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem 

podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać 

pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady 

składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 

1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą  

i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub 

przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie 

osób. 

 

Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości 

zastosowanie balustrad, o k tórych mowa wyżej, jest niemożliwe, należy 

stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem  

z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. 

 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie 

zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys 

urządzenia, na którym stoi. 

 

Rusztowania budowlane winny: 

 być atestowane, 

 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych 

oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

 posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 

 siatkę zabezpieczającą, 

 zapewniać bezpieczną komunikację pionową, 

 zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy. 

 

Podczas montażu rusztowania teren nie utwardzony należy w sposób 

bezpieczny utwardzić zapobiegając osunięciu się konstrukcji rusztowania. 

 

Każda konstrukcja rusztowania powinna być codziennie sprawdzana pod 

względem jej stanu bezpieczeństwa, a w szczególności po gwałtownych wiatrach, 

ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesunięcie konstrukcji 

rusztowania. 
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Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone 

daszkami ochronnymi, które winny znajdować się na wysokości co najmniej 2,4 

metra i ze spadkiem co najmniej 45" w kierunku źródła zagrożenia . Na 

rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej 

wielkości obciążenie pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, 

leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione, 

 

Na terenie budowy powinny znajdować się tablice informacyjne o pracach na 

wysokości. 

 

Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni 

pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli 

lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Na dachach krytych elementami, 

których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich 

pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające. Materiały 

składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 

 

7.11. Pierwsza pomoc. 

 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane 

przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty są wykonywane 

w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy 

powinna znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne 

środki transportowe służby zdrowia nią mogą zapewnić szybkiego przewozu 

poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki 

lokomocji. Na budowie powinien być wywieszony w widocznym miejscu wykaz 

zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, 

najbliższej straży pożarnej, policji. 

 

7.12. Plan bezpieczeństwa. 

 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez 

Inżyniera. 

 

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 23.06. 2003 r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie 

informacje jak: 

 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

 plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

 plan działania w związku z organizacją ruchu, 

 działania przeciwpożarowe, 

 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

 zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
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 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony 

przed warunkami atmosferycznymi, 

 inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 

 

7.13. Ochrona i utrzymanie robót. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 

ostatecznego. 

 

7.14. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

 

Jeżeli dla wykonania robót objętych umową występuje konieczność zajęcia 

pasa drogowego to Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest 

do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania Robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu  

i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi, policją oraz do wykonania 

organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania  

i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 

związanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania dróg) . 

 

Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi 

+chodniki + pobocza dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 

Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacja ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a koszty za wykonanie 

wszystkich czynności uwzględnione zostaną w cenie umownej. 

 

7.15. 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. 

 

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 Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

8. Dokumentacja robót izolacyjnych. 

 

Dokumentację robót izolacyjnych stanowią: 

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 

poz. 2072 z późn. zmianami), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 

poz. 2072 z późn. zmianami), 

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953  

z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  

z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące 

stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających,  

z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty izolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 

i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót izolacyjnych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi 

rzuty i detale planowanych robót 

 

9. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót 

budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać 

aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do 

stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 

producentów. 

 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 

Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
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techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną  

z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 

przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 

podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 

„regionalny wyrób budowlany", 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom 

jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać 

deklarację zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,  

z późniejszymi zmianami). 

 

Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć 

udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz 

być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

 

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować 

zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U . z 2004 r. Nr 

249 poz. 2497). 

 

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia 

muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). 

 

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym 

dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie  

i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 

 określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego 

wyrób budowlany; 

 identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, 

typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty 

technicznej; 

 numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,  

z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 
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 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

 inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty 

technicznej; 

 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział  

w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić 

dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania 

w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

 

W odniesieniu do wszystkich materiałów  palnych należy stosować materiały 

niewydzielające toksycznych produktów spalania. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez Inspektora nadzoru. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

UWAGA: 

W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej należy ustalić kolorystykę w trakcie wykonywania 

robót z Inspektorem Nadzoru. 

 

9.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając  

w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia 

i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 

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. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  

i przywracaniu stanu terenu po zakończeniu 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 

Inspektora nadzoru. 

 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi n a danym obszarze. 

 

9.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych. 

 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną  

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 

fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów  

i materiałów nieznanego pochodzenia. 

 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. 

 

9.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne d o robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

Inspektora nadzoru. 

 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
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Kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, końce 

przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 

wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 

(ciągłość żył, przekrój). Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. 

Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 

 

Centralę należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych,  

o temperaturze od +5°C do +40° C przy wilgotności względnej od 40 % do 70 

%, wolnych od oparów i gazów żrących. 

 

Pozostałe materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 

kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 

atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

 

W czasie przechowywania urządzenia nie powinny być narażone na 

bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub elementów ogrzewających. 

 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 

powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować 

zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport". 

 

9.5. Materiały. 

 

Do wykonywania izolacji ścian fundamentowych, zewnętrznych należy 

stosować następujące materiały spełniające podanej niżej wymagania. Każda 

partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z certyfikatem (atestem) 

stwierdzającym zgodność z wymogami podanymi poniżej. 

 

9.5.1. Zaprawa szpachlowo - uszczelniająca. 

 

Przeznaczona do wykonywania napraw powierzchni muru przed ułożeniem 

izolacji, powinna spełniać następujące warunki: 

  
Ilość wody zarobowej:    14 do 15% wag.  

Konsystencja:     odpowiednia do szpachlowania  

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu:   30 - 45 minut  

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy:    ok. 1,9 kg/l  
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Wytrzymałość na ściskanie:   po 28 dniach ok. 20 N/mm²  

Nasiąkliwość powierzchniowa   w24: < 0,1 kg/m²⋅h0,5  

Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej  μ < 200  

Odporność chemiczna:    XA2 

 

9.5.2. Tkanina zbrojąca (siatka zbrojąca). 

 

Do wykonania ocieplenia należy stosować modyfikowaną siatkę z włókna 

szklanego o gramaturze 165 g/m2, o szerokości 1,0 m, alkaliodporna, 

przeznaczona do wykonania warstwy zbrojonej podstawowej (bazowej) 

spełniającą wymagania Aprobaty Technicznej AT-15-3514/2005. 

 

9.5.3. Zaprawa izolacyjna. 

 

Zaprawa izolacyjna w postaci szlamu powinna spełniać następujące wymagania: 

Zapotrzebowanie wody    20-21 %, co odpowiada 5,0 l / 25 kg 

Współczynnik nasiąkliwości   w24< 0,1 kg/(m h ) 

Opór dyfuzji pary wodnej   μ < 200 

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach)   około 6 N/mm² 

Odporność chemiczna    XA2 

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dobach)   około 30 N/mm² 

 

9.5.4. Preparat inikcyjny. 

 

Powinien spełniać następujące wymagania: 

Gęstość      (20 °C) ok. 1,15 g/cm³ 

Wzmacnianie do     5 N/mm² 

Hydrofobowość     w < 0,5 kg/m²*h 0.5 

Przepuszczalność pary wodnej   > 90 % 

Wygląd / kolor     od bezbarwnego po żółtawy 

Odczyn pH      ok. 11 

 

10. Wymagania dotyczące sprzętu. 

 

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 ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien 

spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, 

spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące 

sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli 

osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

 

11. Wymagania dotyczące środków transportu. 

 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – 

samochodem skrzyniowym, wywrotką i samochodem dostawczym w sposób 

zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 

 

Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  

i właściwości przewożonych materiałów. 

 

Materiały i urządzenia należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, 

kartonach, opakowaniach foliowych przy zachowaniu wymagań określonych przez 

producentów. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały  

w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. 

 

Materiały i urządzenia w opakowaniach jednostkowych powinny być 

umieszczone w pojemnikach uniemożliwiających ich swobodne przemieszczanie 

się oraz zabezpieczone przed oddziaływaniem gwałtownych wstrząsów  

i skrajnych temperatur otoczenia. 

 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

 

Do transportu materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu 

materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 

plandekami lub zamknięte. 

 

12. Wykonanie robót - przepisy. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
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z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem 

robót i projektem technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy 

wykonania i odbioru robót, między innymi: 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. 

U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 

kwietnia 200 4 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) 

oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane 

(Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888). 

 Polskie normy, normy branżowe oraz inne przepisy dotyczące 

prowadzonych robót. 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

 Instrukcje montażu. 

 

 Instrukcje producentów materiałów i urządzeń. 

 

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do 

wykonywania instalacji, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, posiadać 

odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy 

pomiarowe itp. 

 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także  

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

 

Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane 

zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów  

i urządzeń opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich 

montaż i instalację. 

 

Dokumentację robót stanowią: 

 Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 

przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 

na budowę. 

 

 Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02. 09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 

 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (obligatoryjna  

w przypadku zamówień publicznych), sporządzoną zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 

 Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

 

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie  

z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 20 04 r. 

Nr 92, poz. 881). 
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 Protokoły odbiorów częściowych , końcowych i robót zanikających,  

z załączonymi protokołami z badań kontrolnych. 

 

 Dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane  

z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 

 

13. Wykonanie robót. 

 

 

13.1. Roboty rozbiórkowe. 

Rozbiórce podlegają: uszkodzone tynki, cegłu oraz okładziny do wysokości 30 

cm ponad poziomem terenu jak również chodniki wzdłuż budynku i podesty 

wejściowe do budynku i lokali usługowych.  

Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia i inne 

niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć. Pracowników zatrudnionych 

przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, okulary  

i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać  

w dobrym stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ na 

nieprzerwane użytkowanie budynku.  

Gruz nie może być gromadzony na stropach. Materiał rozbiórkowy należy na 

bieżąco usuwać.  

Znajdujące się w pobliżu elementy nie podlegające rozbiórce lub 

demontażowi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Zabrania się demontażu 

ścian działowych poprzez powalenie na stropy. 

 

13.2. Zabezpieczenie wykopu. 

Projektuje się wykonanie wzdłuż wykopu barierek ochronnych typu U-20C zaś 

w miejscach wejść do budynku kładki drewniane. Podczas prowadzenia prac 

należy również zabezpieczyć przyłącza przecinające wykop oraz biegnącą wzdłuż 

ulicy Staszica instalację teletechniczną. W przypadku wystąpienia opadów 

deszczu, w celu zabezpieczenia fundamentów przed podmyciem należy wykonać 

osłony wykopu uniemożliwiające jego zalanie. 

 

13.3. Roboty ziemne. 

Prace ziemne należy prowadzić etapowo, dopuszcza się aby wykop 

jednorazowo miał długość ok 3,00 m. Przerwy między poszczególnymi 

odkrywkami ścian fundamentowych nie powinny być mniejsze niż 6,00 m. 

Głębokość wykopu może sięgać do 1,10 m. Przed zasypaniem wykopu należy 

upewnić się iż grunt zastosowany do zasypki nie posiada wtrąceń gruzu  

a w szczególności gruzu ceglanego, który bezwzględnie należy wybrać, a w razie 
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konieczności należy przeprowadzić wymianę gruntu. Zasypywanie wykopu można 

wykonać dopiero po odbiorze robót zanikowych i pisemnej zgodzie inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Grunt podczas zasypywania należy zagęszczać 

warstwami co 20 cm. 

13.4. Przygotowanie powierzchni ścian do izolacji. 

Przed przystąpieniem do izolowania ścian fundamentowych należy ścianę 

dokładnie oczyścić z wszelkiego rodzaju luźnych tynków, odspojonych cegieł, 

ziemi i innych zanieczyszczeń powstałych w trakcie użytkowania. Oczyszczoną 

ścianę ceglaną należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć preparatem 

hydrofobowym a następnie zagruntować. Dalszej kolejności wykonuje się 

uzupełnień wszelkich ubytków w cegle oraz fugach muru oraz wyrównuje 

powierzchnie. Po tych czynnościach możliwe jest przystąpienie do prac 

izolacyjnych. 

 

13.5. Izolacja pozioma. 

Izolację pionową wykonujemy przy użyciu kremów iniekcyjnych, stosując 

technikę iniekcji ciśnieniowej. Dopuszcza się wykonanie iniekcji grawitacyjnej pod 

warunkiem stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami iniekcyjnymi, w takiej 

sytuacji krem iniekcyjny należy wpuszczać kilkukrotnie w mur aż do momentu  

w którym ściana przestanie go wchłaniać, bądź wchłanianie się preparatu będzie 

znacząco spowolnione. 

W celu wykonania iniekcji należy wykonać otwory w odstępie 12 cm  

o średnicy 16 mm na głębokość równą grubości ściany pomniejszonej o 5 cm. 

Otwory powinny być wiercone pod kątem ok 25 st. dla iniekcji grawitacyjnej i od 

0 do 20 st. dla iniekcji ciśnieniowej w stosunku do przekroju ściany. Otwory 

przed przystąpieniem do aplikacji kremu iniekcyjnego należy przedmuchać  

z kurzu. 

Iniekcję ciśnieniową jak i grawitacyjną prowadzimy do czasu aż mur 

przestanie przyjmować preparat iniekcyjny. 

Po zakończeniu iniekcji należy otwory zalepić zaprawą konstrukcyjną. 

 
13.6. Izolacja pionowa. 
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Izolację pionową wykonujemy na uprzednio wyrównanym podłożu (pkt 9.4.) 

poprzez nałożenie pasą metalową lub pędzlem mineralnej zaprawy 

uszczelniającej. Zaleca się stosowanie zapraw dwuskładnikowych nie 

posiadających w swym składzie akrylanów które pod wpływem warunków 

atmosferycznych ulegają utlenianiu. Izolację nanosimy w dwóch warstwach  

o łącznej grubości nie mniejszej niż 4 mm. Po nałożeniu pierwszej warstwy 

należy w nią zatopić siatkę z włókna szklanego o gramaturze 165 g/m2. Drugą 

warstwę nanosimy tak aby uzyskać odpowiednią grubość izolacji oraz aby siatka 

zbrojąca nigdzie nie wystawała. 

 

13.7. Izolacja przyłączy do budynku. 

Wykonując izolację w rejonie przepustów należy stosować odpowiednie 

kołnierze wzmacniające powłokę izolacyjną w tym rejonie lub inne rozwiązania 

systemowe zapewniające szczelne przejście instalacji przez ścianę. 

 

13.8. Zabezpieczenie izolacji. 

W celu zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi 

projektuje się wykonanie osłony z foli kubełkowej do poziomu chodnika zaś 

ponad chodnikiem wykonanie odtworzenia wykończenia ścian oraz pomalowanie 

cokołu na wysokość 50 cm lakierem w celu zabezpieczenia powierzchni przed 

zabrudzeniem. 

 

13.9. Prace wykończeniowe. 

 W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie (odtworzenie) 

podestów przy wejściach do budynku. Podesty wykonujemy z zaprawy betonowej 

zatartej na gładko a ich powierzchnię malujemy farbą do betonu z dodatkiem 

piasku kwarcowego w celu jej uszorstnienia zapewniającego antypoślizgowość 

powierzchni. 
 

14. Warunki wykonywania robót. 

 

14.1. Wymagania techniczne dotyczące podłoża. 

 

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omówionej metody jest trwałość 

podłoża. Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią 

przyczepność powłoki izolacyjnej do jego powierzchni, a więc: 

 dopuszczalne nierówności podłoża  20mm, 

 brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany, 

 

14.2. Warunki atmosferyczne. 
 

Roboty izolacyjne można prowadzić jedynie przy bezdeszczowej pogodzie 

przy temperaturze nie niższej niż +5 oC i nie wyższej niż +25 oC. 
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15. Szczegółowy opis technologii wykonywania robót izolacyjnych.  

 

15.1. Kolejność wykonywania robót. 

 

 wykonanie niezbędnych wygrodzeń i kładek umożliwiających dostęp do 

budynku w miejscach prowadzonych robót, 

 wykonanie wykopu i zabezpieczenie przyłączy instalacyjnych i sieci 

biegnących wzdłuż wykopu, 

 oczyszczenie ścian i luźnych fragmentów tynku, cegieł oraz zabrudzeń 

powstałych w skutek użytkowania, 

 hydrofobizacja murów ceglanych preparatami hydrofobowymi o 

właściwościach gruntujących, 

 uzupełnienie fug i ubytków w cegle, 

 wyrównanie podłoża zaprawami naprawczymi, 

 wykonanie otworów iniekcyjnych i przeprowadzenie iniekcji w celu utworzenia 

przepony w ścianie stanowiącej izolację poziomą muru przed podciąganiem 

wody, 

 zalepienie otworów iniekcyjnych, 

 wykonanie izolacji pionowej z zapraw uszczelniających, 

 zabezpieczenie izolacji folią kubełkową poniżej poziomu terenu oraz 

odtworzenie wykończenia ścian zewnętrznych, 

 zasypanie wykopu (w przypadku stwierdzenia obecności dużej ilości gruzu w 

ziemi z ukopu, należy wymienić grunt do zasypki, w innych okolicznościach 

należy gróz, w szczególności ceglany wybrać), 

 odtworzenie chodników, 

 uprzątnięcie terenu. 

 

 

15.2. Prace przygotowawcze.  

 

Przed przystąpieniem do izolowania ścian budynku należy przygotować 

materiały oraz narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w ppkt. 9.4. 

Ustawić bariery ochronne i przygotować podesty tymczasowe do budynku. 

Następnie należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom podanym w 

pkt. 9.3. niniejszego opracowania. 

 

15.3. Mycie podłoża.  

  

Powierzchnię elewacji należy zmyć płynem czyszczącym przeznaczonym do 

czyszczenia elewacji akrylowych, mineralnych, silikatowych. Płyn powinien 

rozpuszczać i usuwać zanieczyszczenia takie, jak tłuste osady, sadza, pyły itp. 

Sposób nanoszenia preparatu czyszczącego określa karta katalogowa użytego 

produktu.  
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15.4. Wzmocnienie warstwy muru. 

 

Po całkowitym wyschnięciu oczyszczonej warstwy tynku można rozpocząć jej 

impregnację nanosząc na powierzchnię preparat gruntujący głęboko penetrujący. 

Preparat można nanosić na wzmacnianą powierzchnię przy użyciu wałka lub 

szczotki malarskiej, jednowarstwowo. Czas wysychania warstwy wynosi ok. 24h.  

W przypadku powstania na elewacji drobnych ubytków w fakturze tynków 

należy je uzupełnić materiałem tynkarskim w sposób zapewniający jednorodność 

faktury. 

 

15.5. Wyrównanie podłoża.  

 

W zależności od wymaganej konsystencji wlać najpierw 3,5 do 3,8 litra 

wody do czystego pojemnika i wsypać 25 kg zaprawy szpachlowej a 

następnie intensywnie wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając 

do jednorodności. W przypadku mieszania mniejszych ilości należy przestrzegać 

proporcji 1 część objętościowa wody na 4,5 części objętościowych proszku. Po 

odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać aż osiągnie się 

plastyczną konsystencję odpowiednią do szpachlowania.  

W miejscach zagłębień np. wyłomów w cegle, wydrapanych miękkich spoin, 

ubytków, gniazd żwirowych lub powierzchni o bardzo chropowatej fakturze 

należy nanieść pędzlem warstwę szczepną i bezpośrednio na tę warstwę 

szczepną, świeże na świeże, nanieść szpachlówkę (nawet kilka centymetrów). 

Naprawiane miejsca można natychmiast wyrównać kielnią, pacą stalową, pacą do 

zacierania lub kielnią do spoinowania, tak aby uzyskać zamkniętą powierzchnię 

pod później wykonywaną warstwę hydroizolacyjną.  

W miejscu styku ściany i posadzki wykonać fasetę uszczelniającą układaną na 

świeżą warstwę szczepną ze szlamu.  

Należy przestrzegać podanych ilości wody zarobowej!  

Do wypełniania pojedynczych zagłębień oraz wykonywania fasety zalecamy 

stosowanie zaprawy w konsystencji gęstoplastycznej (3,5 litra wody/opakowanie) 

a do nakładania na całe powierzchnie konsystencję bardziej plastyczną (3,8 litra 

wody/opakowanie). 

 

15.6. Iniekcja. 

 

Izolację pionową wykonujemy przy użyciu kremów iniekcyjnych, stosując 

technikę iniekcji ciśnieniowej. Dopuszcza się wykonanie iniekcji grawitacyjnej pod 

warunkiem stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami iniekcyjnymi, w takiej 

sytuacji krem iniekcyjny należy wpuszczać kilkukrotnie w mur aż do momentu  

w którym ściana przestanie go wchłaniać, bądź wchłanianie się preparatu będzie 

znacząco spowolnione. 
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W celu wykonania iniekcji należy wykonać otwory w odstępie 12 cm  

o średnicy 16 mm na głębokość równą grubości ściany pomniejszonej o 5 cm. 

Otwory powinny być wiercone pod kątem ok 25 st. dla iniekcji grawitacyjnej i od 

0 do 20 st. dla iniekcji ciśnieniowej w stosunku do przekroju ściany. Otwory 

przed przystąpieniem do aplikacji kremu iniekcyjnego należy przedmuchać  

z kurzu. 

Iniekcję ciśnieniową jak i grawitacyjną prowadzimy do czasu aż mur 

przestanie przyjmować preparat iniekcyjny. 

Po zakończeniu iniekcji należy otwory zalepić zaprawą konstrukcyjną. 

 
15.7. Izolacja pionowa. 

 

Izolację pionową wykonujemy na uprzednio wyrównanym podłożu poprzez 

nałożenie pasą metalową lub pędzlem mineralnej zaprawy uszczelniającej. Zaleca 

się stosowanie zapraw dwuskładnikowych nie posiadających w swym składzie 

akrylanów które pod wpływem warunków atmosferycznych ulegają utlenianiu. 

Izolację nanosimy w dwóch warstwach o łącznej grubości nie mniejszej niż 4 

mm. Po nałożeniu pierwszej warstwy należy w nią zatopić siatkę z włókna 

szklanego o gramaturze 165 g/m2. Drugą warstwę nanosimy tak aby uzyskać 

odpowiednią grubość izolacji oraz aby siatka zbrojąca nigdzie nie wystawała. 

 

15.8. Uwagi końcowe.  

 

- ostateczne wymiary zweryfikować na budowie, 

- wybór materiałów winien być konsultowany z autorem projektu i inwestorem, 

 

16. Roboty dodatkowe. 

 

 Montaż barier, znaków itp i ich demontaż po zakończeniu prac; 

 Zabezpieczenie ścian i stolarki drzwiowej, okiennej przed zabrudzeniem; 

 Uprzątnięcie terenu wokół budynku po zakończeniu prac; 
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17. Wymagania bhp. 

 

Zespoły pracownicze powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji 

urządzeń transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać 

stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na 

wymaganą dokładność robót zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone 

zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych 

projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu 

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

18. Warunki ppoż. 

 

Budynek zakwalifikowany do następującej kategorii zagrożenia ludzi  - ZL IV. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). § 216. ust. 7.  Dopuszcza się 

ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 

1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem 

samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia. 

Przedmiotowy obiekt spełnia powyższe wymagania. 

 

1.  Przeznaczenie obiektu budynek wielorodzinny 

2.  Powierzchnia:  a) wewnętrzna - 

                                     b) 

zabudowy 
- 

3.  Wysokość 9,50 m 

4.  Liczba kondygnacji naziemnych 2 

 poziomów podziemnych 0 

5.  Warunki usytuowania zabudowa uliczna 

6.  Kategoria zagrożenia ludzi lub/i ZL IV 

 Maksymalna gęstość obciążenia 

ogniowego strefy pożarowej 
- 

7.  Zagrożenie wybuchem nie występuje 
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pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych 

8.  Klasa odporności pożarowej C 

9.  Urządzenia przeciwpożarowe - 

10.  Drogi pożarowe - 

11.  Zaopatrzenie w wodę do 

zewnętrznego gaszenia pożaru 
- 

12.  Inne ważne dane - 

 

19. Nadzór techniczny nad robotami. 

 

Ze względu na szczególny charakter robót izolacyjnych powinny być one 

wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem 

technicznym. Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót 

przez przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie w zakresie wykonywania robót 

izolacyjnych. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę 

robót, wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

 

 

20. Odbiór robót. 

 

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

 przygotowanie powierzchni ścian, 

 wykonanie iniekcji, 

 wykonanie izolacji pionowej, 

 zasypanie wykopu, 

 ułożenie chodników i wykonanie podestów do budynku, 

Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy 

zostały wykonane zgodnie z technologią wykonywania robót. 

Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. 

Odbioru powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale 

przedstawiciela wykonawcy robót. 
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21. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2015 r.): obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce   

nr ew. 7/1 (obręb 2-03-21). 

 

22. Uwagi końcowe. 

 

 Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 

 Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany 

materiałowe wymagają zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru. 


