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Rozdzia  I
SPECYFIKACJA OGÓLNA

1 WST P

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru

robót przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pod nazw  :
„Przbudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP w Otal y”

którego celem jest spe nienie wymaga  w zakresie bezpiecze stwa konstrukcji i efektywno ci
energetycznej budynku u yteczno ci publicznej –OSP w Otal y - poprzez

zmian  konstrukcji dachu przy zachowaniu jej dotychczasowych gabarytów
o wymian  konstrukcji dachowej z zachowaniem istniej cych spadków i geometrii

dachu,
ocieplenie budynku polegaj ce na :

o ociepleniu cian zewn trznych warstw  termoizolacyjn  grubo ci 20cm z
wykonaniem ocieplenia w pasach 2,0m od granicy z we ny mineralnej,

o ociepleniu cian fundamentowych do g boko ci 1m styrodurem 12cm
o ociepleniu stropodachu na spodzie konstrukcji dachu styropianem o grubo ci

25cm
o ociepleniu ciany szczytowej usytuowanej w granicy od wewn trz we

mineraln  z przek adk  z paroszczelnej folii aluminiowej,
o wymian  okien na nowe o wspó czynniku przenikania ciep a 0,9 W/m2K.
o wymian  drzwi zewn trznych na nowe, o odpowiednim wspó czynniku, zgodnie

z obowi zuj cymi przepisami - WT 2021.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i
nale y je stosowa  w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robót obj tych Specyfikacj
1.3.1. Wymagania Ogólne

Specyfikacj  Ogóln  nale y stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegó owymi:

Specyfikacja Szczegó owa nr  1/12/2016 – Roboty elewacyjne
Specyfikacja Szczegó owa nr  2/12/2016 – Nawierzchnia z kostki betonowej
Specyfikacja Szczegó owa nr  3/12/2016 – Instalowanie wyrobów metalowych
Specyfikacja Szczegó owa nr  4/12/2012 – Rusztowania
Specyfikacja Szczegó owa nr  5/12/2016 – Roboty rozbiórkowe
Specyfikacja Szczegó owa nr  6/12/2016 – Instalowanie okien i drzwi
Specyfikacja Szczegó owa nr  7/12/2016 – Roboty malarskie
Specyfikacja Szczegó owa nr  8/12/2016 – Wykopy w gruncie klasy I – IV
Specyfikacja Szczegó owa nr  9/12/2016 – Konstrukcje drewniane
Specyfikacja Szczegó owa nr 10/12/2016 – Pokrycia dachowe z blachy
Specyfikacja Szczegó owa nr 11/12/2016 – Instalacje odgromowe
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1.3.2. Zakres zasadniczy
Wykonawca zrealizuje Roboty tak, jak je opisuje Kontrakt z uwzgl dnieniem wszystkich zmian
dokonanych zgodnie z Kontraktem oraz przygotuje i przeka e Inspektorowi wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacj  Powykonawcz .
Zakres Kontraktu obejmuje::

Przygotowanie terenu dla pomieszcze  Zamawiaj cego w zakresie opisanym w SO.
Wyposa enie obiektu w sprz t ppo ., bhp, oznakowania.
Przeprowadzenie Prób Ko cowych.

1.3.3. Lokalizacja.
Roboty obj te niniejsz  Specyfikacj  zlokalizowane b  na terenie budynku wietlicy OSP w
Otal y, gm. Mogielnica.

1.3.4. Warunki gruntowo - wodne
Roboty remontowo-ociepleniowe bez wp ywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie
przedmiotowego budynku.

1.3.5. Stan istniej cy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany – na dzia ce zlokalizowane s  dwa budynki – budynek
gara y OSP oraz przedmiotowy budynek wietlicy.

1.3.6. Ziele
Na terenie obiektu brak jest istniej cej zieleni wysokiej.

1.3.7. Uzbrojenie terenu
Obiekt wyposa ony jest w nast puj ce media:

Instalacj  energii energetycznej
Instalacj  wodoci gow
Instalacj  kanalizacji sanitarnej
Instalacj  ciep ownicz .

Wy ej wymienione uzbrojenie terenu nie koliduje z Robotami obj tymi Kontraktem.
1.3.8. Charakterystyka inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana konstrukcji dachu, która utraci a stabilno  na now
wraz z ociepleniem budynku polegaj ca na ociepleniu stropodachu budynku styropianem o
grubo ci 25cm, ociepleniu cian zewn trznych warstw  termoizolacyjn  grubo ci 20cm wraz z
wymian  okien na nowe o wspó czynniku przenikania ciep a 0,9 W/m2K.

1.4. Okre lenia podstawowe.
yte w Specyfikacji okre lenia nale y rozumie  zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie

Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.
Specyfikacja techniczna – dokument zawieraj cy zespó  cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jako ci, wymogów
bezpiecze stwa, wielko ci charakterystycznych a tak e co do nazewnictwa, symboliki, znaków
i sposobów oznaczania, metod bada  i prób oraz odbiorów i rozlicze .
Aprobata techniczna – dokument stwierdzaj cy przydatno  dane wyrobu do okre lonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymaga  podstawowych wyrobu
oraz metodyk  bada  dla potwierdzenia tych wymaga .
Deklaracja zgodno ci – dokument w formie o wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzaj cy zgodno  z kryteriami okre lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacj  techniczn  dla danego materia u lb wyrobu.
Certyfikat zgodno ci – dokument wydany przez upowa nion  jednostk  badaj
(certyfikuj ), stwierdzaj cy zgodno  z kryteriami okre lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj  techniczn  dla badanego
materia u lub wyrobu.
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1.5. Stan formalno-prawny
Dla Robót obj tych niniejsz  Specyfikacj  Zamawiaj cy musi dokona  zg oszenia robót
odpowiedniemu organowi administracji budowlanej.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca zrealizuje i uko czy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora i
usunie wszelkie ewentualne wady w Robotach.
Wykonawca dostarczy Materia y, Urz dzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezb dny Personel
oraz inne rzeczy i us ugi konieczne do zrealizowania Robót.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za prawid owo , zgodno  i bezpiecze stwo wszelkich
dzia  prowadzonych na Placu Budowy.
Wykonawca przed y do akceptacji Inspektora szczegó y organizacji i metod, które zamierza
przyj  do realizacji Robót.
Przed rozpocz ciem Prób Ko cowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacj
powykonawcz  oraz instrukcje obs ugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi.

1.7. Dokumentacja Budowy
Dokumentacj  Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowi :

Projekt Architektoniczno - Budowlany b cy w posiadaniu Zamawiaj cego,
Specyfikacje Techniczne za czone do Kontraktu
Dokumenty Wykonawcy stanowi ce: rysunki, obliczenia, podr czniki oraz instrukcje i
opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporz dzenia
 i dostarczenia przez Wykonawc  zgodnie z Klauzul  1.7. i 1.8 Specyfikacji.

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporz dzi ni ej wymienione opracowania
techniczno-organizacyjne i projekty cz ci Robót:

Projekt organizacji robót dla ca ci Kontraktu.
Dokumenty i Rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezb dne do realizacji robót
budowlano- monta owych. Dotyczy to w szczególno ci opracowa  elementów
realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i rozwi zania indywidualne
Wykonawcy, które nie s  szczegó owo opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz
wszystkich elementów zamiennych i dodatkowych i obejmuje, co najmniej:
Inne opracowania projektowe, których wykonanie wynika  b dzie z zaakceptowania
przez Zamawiaj cego rozwi za  alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawc .
Wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzaj ca prawid owo  i zgodno  z
obowi zuj cymi przepisami wszystkich wykonanych prac i us ug.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentacj  powykonawcz  budowy w rozumieniu Kontraktu stanowi :

Projekt Arch. – Bud. i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, opatrzone przez
Kierownika Budowy klauzul  zgodno ci wykonania i podpisem.

wiadczenia Wykonawcy (Kierownika Budowy):
o o zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i

obowi zuj cymi Polskimi Normami,
o o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy,
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Dokumentacja odbiorowa obejmuj ca
o protokó y wszystkich inspekcji i odbiorów robót zanikaj cych, odbiorów cz ciowych
i ko cowych, przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem
o Komplet dokumentów dotycz cych materia ów i urz dze  dostarczonych i

wbudowanych przez Wykonawc , a w szczególno ci atesty, certyfikaty, wiadectwa
jako ci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Wykonawca sporz dzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej Dokumentacji
Budowy na 7 dni przed rozpocz ciem Odbioru Ko cowego..

1.10. Zgodno  Robót z Kontraktem
1.10.1. Wymagania ogólne

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robót oraz Projekt Architektoniczno – Budowlany
stanowi  cz  Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.. Wykonawca nie mo e
wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materia y b  zgodne z Kontraktem. Dane
okre lone w Kontrakcie b  uwa ane za warto ci docelowe. Cechy Materia ów musz  by
jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
Materia y lub Roboty nie b  w pe ni zgodne z Kontraktem i wp ynie to na
niezadowalaj  jako  elementów budowli, to takie Materia y b  niezw oczne zast pione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy i wykonane powtórnie..

1.10.2. Pierwsze stwo dokumentów.
Zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych Kontraktu (Klauzula 1.5), zawarte w
Specyfikacjach Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu wymagania maj
pierwsze stwo przed zapisami w dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwróci
uwag  na wszelkie zapisy, które obja niaj  i uzupe niaj  tre  Rysunków i dokumentacji
projektowej i uwzgl dni je w ofercie i realizacji Robót.

1.11. Plac Budowy
1.11.1. Lokalizacja

Plac Budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji.
1.11.2. asno  terenu Placu Budowy

Teren, na którym jest zlokalizowany Plac Budowy jest w asno ci  Zamawiaj cego i jako taki
zostanie udost pniony Wykonawcy przez Zamawiaj cego.

1.11.3. Dojazd do Placu Budowy
Dojazd do Placu Budowy b dzie realizowany z drogi gminnej. Wykonawca b dzie
zobowi zany do utrzymania istniej cej drogi w stanie przejezdnym i bie cego usuwania
uszkodze  drogi powsta ych w trakcie korzystania z niej.
Wykonawca uwzgl dni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania Robót oraz
zapewni odpowiedni do tego Sprz t.
W adnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie b dzie podstaw  roszcze
Wykonawcy, równie  w zakresie przed enia czasu na uko czenie.

1.11.4. Zasilanie Placu Budowy
Plac Budowy jest uzbrojony we wszystkie media.

1.11.5Woda
Teren obiektu jest zasilany w wod  z gminnej sieci wodoci gowej.

1.11.6 Energia elektryczna
Inwestor udost pni wykonawcy energi  elektryczna. Miejsce udost pnienia zostanie wskazane
przy podpisaniu Kontraktu.

Telekomunikacja
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W trakcie realizacji Robót na Placu Budowy nie b dzie dost pna stacjonarna sie
telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni komunikacj  z Placem Budowy przy
pomocy telefonów bezprzewodowych.

1.11.7. Pomieszczenia Zamawiaj cego
Zamawiaj cy zlokalizuje na Placu Budowy w asne pomieszczenia przeznaczone dla personelu
Zamawiaj cego i Inspektora. Pomieszczenia sk ada  si  b  z typowych zestawów
kontenerowych.

1.11.8. Ochrona Placu Budowy
Wykonawca zapewni ochron  Placu Budowy i Robót zgodnie z w asnymi potrzebami i
poniesie jej koszty. Koszty te uwa  si  b dzie za uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy,
jako konsekwencja jego odpowiedzialno ci za kompletno  i stan Robót.

1.11.9. Oznakowanie Placu Budowy
Wykonawca dokona na w asny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten uwa  si  b dzie za uwzgl dniony w Cenie
Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót.
Poza okre lonym wy ej oznakowaniem Wykonawca nie umie ci na Placu Budowy adnych
innych oznakowa  (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

1.11.10. Usuni cie zieleni
Roboty stanowi ce przedmiot niniejszej Specyfikacji nie koliduj  z istniej  zieleni , dla
usuni cia, której wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wyci cie. Istniej  ziele  drobn
Wykonawca usunie w ramach wykonania Robót, a koszt wykonania robót zwi zanych z
usuni ciem i zagospodarowaniem zieleni uwa  si  b dzie za uwzgl dniony w Cenie
Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót.

1.12. Bezpiecze stwo budowy
1.12.1. Wymagania ogólne

Obiekty budowlane nale y wznosi  i wykonywa  przy nich roboty zgodnie z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposób zapewniaj cy:

spe nienie wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:
bezpiecze stwa konstrukcji,
bezpiecze stwa po arowego,
bezpiecze stwa u ytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
ochrony przed ha asem i drganiami,
oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród,
warunki u ytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególno ci w zakresie

wietlenia, zaopatrzenia w wod , usuwania cieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz
czno ci,

niezb dne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepe nosprawne, w
szczególno ci poruszaj ce si  na wózkach inwalidzkich,

ochron  ludno ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okre lonymi w odr bnych
przepisach,

ochron  dóbr kultury,
ochron  uzasadnionych interesów osób trzecich.

Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmowa  w szczególno ci:
zapewnienie dost pu do drogi publicznej,
ochron  przed pozbawieniem:

o mo liwo ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze rodków czno ci,
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o dop ywu wiat a dziennego do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi,
o ochron   przed uci liwo ciami powodowanymi  przez  ha as,  wibracje,

zak ócenia elektryczne, promieniowanie,
ochron  przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektów i urz dze  z nimi zwi zanych nale y zapewni  doj cie i dojazd umo liwiaj cy
dost p odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich u ytkowania oraz wymaga  dotycz cych
ochrony przeciwpo arowej, okre lonych w przepisach.
Zagospodarowuj c Plac Budowy nale y urz dzi  miejsca postojowe dla samochodów

ytkowników sta ych i przebywaj cych okresowo, w tym równie  miejsca postojowe dla
samochodów, z których korzystaj  osoby niepe nosprawne.

1.12.2. Bezpiecze stwo po arowe
Obiekty i urz dzenia z nimi zwi zane powinny by  realizowane w sposób zapewniaj cy w
razie po aru:

no no  konstrukcji przez czas wynikaj cy z przepisów,
ograniczenie rozprzestrzeniania si  ognia i dymu w obiekcie,
ograniczenie rozprzestrzeniania si  po aru na s siednie obiekty,
mo liwo  ewakuacji ludzi,

a tak e uwzgl dniaj cy bezpiecze stwo ekip ratowniczych.
Bezpiecze stwo po arowe wymaga uwzgl dnienia:

przepisów dotycz cych ochrony przeciwpo arowej, okre laj cych w szczególno ci:
– zasady oceny zagro enia wybuchem i wyznaczania stref zagro enia wybuchem,
– warunki wyposa ania budynków lub ich cz ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i

sta e urz dzenia ga nicze,
– zasady przeciwpo arowego zaopatrzenia wodnego,
– wymagania dotycz ce dróg po arowych,

wymaga  Polskich Norm dotycz cych w szczególno ci zasad ustalania:
sto ci obci enia ogniowego pomieszcze  i stref po arowych,

klas odporno ci ogniowej elementów budynku,
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
niepalno ci materia ów budowlanych,
stopnia palno ci materia ów budowlanych,
dymotwórczo ci materia ów budowlanych,
toksyczno ci produktów rozk adu spalania materia ów.

1.12.3. Bezpiecze stwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa  z takich materia ów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowi y
zagro enia dla higieny i zdrowia u ytkowników, w szczególno ci w wyniku:

wydzielania si  gazów toksycznych,
obecno ci szkodliwych py ów lub gazów w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawid owego usuwania dymu i spalin ,
wyst powania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewn trznego,
przedostawania si  gryzoni do wn trza,
ograniczenia nas onecznienia i o wietlenia naturalnego,
nadmiernego ha asu i drga .

W szczególno ci Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania przepisów BHP
wynikaj cych z:

Kodeksu pracy, Dzia  Dziesi ty - „Bezpiecze stwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2
lutego 1996r.,
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Rozporz dzenia  Ministra  Budownictwa  i  Przemys u  Materia ów  Budowlanych  z dn.
28.03.1972 r.  w sprawie bezpiecze stwa  i higieny pracy przy wykonywaniu  robót budowlano-
monta owych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).

1.12.4. Bezpiecze stwo konstrukcji
Obiekty i urz dzenia z nimi zwi zane powinny by  projektowane i wykonywane w taki
sposób, aby obci enia mog ce na nie dzia  w trakcie budowy i u ytkowania nie prowadzi y
do:

zniszczenia ca ci lub cz ci budynku,
przemieszcze  i odkszta ce  o niedopuszczalnej wielko ci,
uszkodzenia cz ci budynków, po cze  lub zainstalowanego wyposa enia w wyniku

znacznych przemieszcze  elementów konstrukcji,
zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektów powinna spe nia  warunki zapewniaj ce nie przekroczenie stanów
granicznych no no ci oraz stanów granicznych przydatno ci do u ytkowania w adnym z jego
elementów i w ca ej konstrukcji. Stany graniczne no no ci uwa a si  za przekroczone, je eli
konstrukcja powoduje zagro enie bezpiecze stwa ludzi znajduj cych si  w obiekcie oraz w jego
pobli u, a tak e zniszczenie wyposa enia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatno ci do u ytkowania uwa a si  za przekroczone, je eli wymagania u ytkowe dotycz ce
konstrukcji nie s  dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mog  wyst pi :

lokalne uszkodzenia, w tym równie  rysy, które mog  ujemnie wp ywa  na przydatno
ytkow , trwa  i wygl d konstrukcji, jej cz ci, a tak e przyleg ych do niej nie

konstrukcyjnych cz ci budynku,
odkszta cenia lub przemieszczenia ujemnie wp ywaj ce na wygl d konstrukcji i jej

przydatno  u ytkow , w czaj c w to równie  funkcjonowanie maszyn i urz dze  oraz
uszkodzenia cz ci nie konstrukcyjnych budynku i elementów wyko czenia,

drgania dokuczliwe dla ludzi lub powoduj ce uszkodzenia budynku, jego wyposa enia
oraz przechowywanych przedmiotów, a tak e ograniczaj ce jego u ytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.
Warunki bezpiecze stwa konstrukcji uznaje si  za spe nione, je eli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotycz cym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezpo rednim s siedztwie obiektu budowlanego nie mo e powodowa
zagro  dla bezpiecze stwa u ytkowników tego obiektu lub obni enia jego przydatno ci do

ytkowania.
1.12.5. Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

W ramach przedmiotowej inwestycji opracowanie i wdro enie Planu Bezpiecze stwa i Ochrony
Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych nie jest wymagane, jako e w zwi zku z
przewidywanym zakresem robót na budowie nie b dzie zatrudnionych wi cej ni  20
pracowników, roboty nie b  trwa y d ej ni  30 dni roboczych, a ich pracoch onno  nie
przekroczy 500 osobodni oraz nie wyst pi  prace szczególnie niebezpieczne.
Nie przewiduje si  zatem wyst pienia okoliczno ci i szczególnych zagro , dla których na
podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pó niejszymi zmianami
konieczne jest sporz dzenie planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

1.13. Personel Wykonawcy
Wykonawca zatrudni do wykonania Robót odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. W szczególno ci Wykonawca powierzy obowi zki Kierownika Budowy i
kierowników robót osobom spe niaj cym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania
Kontraktu. Funkcje te pe ni  b  osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w
zwi zku z Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych.
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Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodz cej w sk ad Personelu Wykonawcy
zatrudnionego w zwi zku z Kontraktem bez akceptacji Inspektora. W przypadku konieczno ci
dokonania takiej zmiany Wykonawca wyst pi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, za czaj c
do wniosku pe  informacj  o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentów
potwierdzaj cych spe nienie wymaga  ustawy Prawo budowlane.

1.14. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca b dzie si  stosowa  do wymaga  Ustawy Prawo Budowlane, a w szczególno ci:

Ustanowi Kierownika Budowy spe niaj cego wymagania Ustawy
Oznakuje plac budowy
Zapewni ochron  placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpiecze stwa i higieny

pracy oraz opracuje i wdro y plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
dzie przestrzega  przepisów w zakresie stosowania materia ów dopuszczonych do

stosowania w budownictwie

1.15. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia

ywane do Robót od Daty Rozpocz cia do daty wydania wiadectwa Przej cia przez
Inspektora.
Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu wydania wiadectwa Przej cia. Utrzymanie
powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy by y w zadowalaj cym
stanie przez ca y czas, do momentu przej cia.
Z chwil  przej cia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed w cicielem terenu, który
zosta  przekazany pod budow , za wszystkie szkody powsta e na tym terenie.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za sposób zabezpieczenia wykopów, istniej cej zieleni,
urz dze  nadziemnych i wszelkie szczegó owe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania warunków wydanych przez w ciciela terenu,
na którym prowadzone b  prace.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiaj cy
podejmie na Placu Budowy dzia ania maj ce na celu ochron  Placu Budowy i Robót b dzie to
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w adnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
ochrony i utrzymania Robót i Placu Budowy, ani te  nie b dzie stanowi  podstawy do
jakichkolwiek roszcze  Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj cego.

1.16. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Je eli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robót zostanie stwierdzone
wyst powanie uzbrojenia to Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  instalacji na
powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni w czasie trwania budowy w ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze . O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane w adze
oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.17. Ochrona rodowiska
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego, a w szczególno ci:

stosowa  si  do Ustawy z dnia 16 pa dziernika 1991 r o ochronie przyrody,
stosowa  si  do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska,
stosowa  si  Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
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stosowa  si  do Rozporz dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i
Le nictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku.

2 MATERIA Y I URZ DZENIA
2.1 Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane o w ciwo ciach

ytkowych umo liwiaj cych prawid owo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spe nienie wymaga  podstawowych oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materia y b  fabrycznie nowe.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s :

wyroby budowlane, w ciwie oznaczone, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami:
wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z

kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych

tej certyfikacji,
dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci z

Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn  - w odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj ,
maj cych istotny wp yw na spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,

wyroby budowlane:
oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami dokonano

oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm,
z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego
Unii Europejskiej uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi,

wyroby znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów
maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda
deklaracje zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono
zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz z przepisami i obowi zuj cymi normami.
Szczegó owe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania
w obiekcie, szczegó owe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych
oraz jednostki organizacyjne upowa nione do ich wydawania, a tak e zakres oraz szczegó owe
zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów technicznych zosta y okre lone w
Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

Systemy oceny zgodno ci dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory
deklaracji zgodno ci oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie zosta y okre lone w Rozporz dzeniu Ministra
Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31.07.1998r.

Dopuszczalne st enia i nat enia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych
przez materia y budowlane, urz dzenia i elementy wyposa enia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okre la Zarz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia
12.03.1996r. Wszystkie materia y i urz dzenia przewidywane do wbudowania b  zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce ród a wytwarzania i
wydobywania materia ów oraz odpowiednie wiadectwa bada , dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi.
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2.2. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by
pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji
okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy Inspektor b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane
nast puj ce warunki:

Inspektor b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie
odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Dostawa materia ów na Plac Budowy
Materia y dostarczane na Plac Budowy b  podlega  sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5 dni
przed dostaw  materia ów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zg osi materia y do
sprawdzenia podaj c ich specyfikacj  ilo ciow  i jako ciow . Materia y b  podlega
sprawdzeniu w zakresie ich zgodno ci z Kontraktem. Do sprawdzenia materia ów Wykonawca
przedstawi Inspektorowi dokumenty po wiadczaj ce zgodno  materia ów z wymaganiami
Kontraktu, w szczególno ci dokumenty po wiadczaj ce dopuszczenie materia ów do stosowania
w budownictwie.

2.4. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Placu
Budowy. Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z nie przyj ciem robót i niezap aceniem lub
poleceniem rozebrania i wymiany materia u.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  potrzebne do
Robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowa y swoj
jako  i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc .

2.6. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewiduj  mo liwo  wariantowego
zastosowania rodzaju materia ów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie

szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora.

3 SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych Robot. Sprz t powinien by  u ywany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spe nia  wymagania okre lone odr bnymi
przepisami, w szczególno ci przepisami w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z
zasadami okre lonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca zapewni, e u ywany przez niego sprz t nie spowoduje zanieczyszczenia
terenu, w szczególno ci dróg poza Placem Budowy b otem, paliwem, smarami, gruzem lub
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, e ka da jednostka Sprz tu przed
opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposa enie i



PROJEKT PRZEBUDOWY DACHU
WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKU OSP W OTAL Y”

Strona 15 z 94
grudzie   2016 r.

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót

str. 15

obs ug  konieczn  w tym celu Wykonawca zapewni na w asny koszt i b dzie utrzymywa
przez ca y czas wykonania Robót.

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli ST przewiduje  mo liwo  wariantowego  u ycia  sprz tu  przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora, nie mo e by
pó niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia  nie gwarantuj ce zachowania
warunków Kontraktu, zostan  przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robót.

4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które

nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów. rodki transportu powinny by  u ywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
powinny spe nia  wymagania okre lone odr bnymi przepisami, w szczególno ci przepisami
w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca zapewni, e u ywane przez niego jednostki transportu  nie spowoduj
zanieczyszczenia terenu, w szczególno ci dróg poza Placem Budowy b otem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, e ka da
jednostka transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposa enie i obs ug  konieczn  w tym celu Wykonawca zapewni na w asny
koszt i b dzie utrzymywa  przez ca y czas wykonania Robót.

Przy ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  b ,  spe nia  wymagania  dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych
parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora b  usuni te z Placu Budowy. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co,
na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca  b dzie  zobowi zany  do  uzgodnienia  projektu  organizacji  ruchu  i
zabezpieczenia robót z w cicielem drogi oraz policj . Wykonawca zobowi zany jest do
wykonania organizacji ruchu zast pczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, zwi zanego ze
zmian  organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zast pczego nale y
zapewni  bezpieczne dojazdy i doj cia do istniej cych posesji w okresie prowadzenia Robót,
a w Harmonogramie Robót uwzgl dni rodki techniczne i organizacyjne na realizacj  tego
zabezpieczenia. Wykonawca umie ci og oszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalno ci zwi zane z zaj ciem pasa drogowego i organizacj  ruchu z tym
zwi zane Wykonawca zobowi zany jest wykona  w asnym staraniem przed  przyst pieniem
do  Robót.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa
wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, wiat a ostrzegawcze, itp., zapewniaj c
w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych i zapewni sta e warunki widoczno ci
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znaków w dzie  i w nocy..
Koszty zwi zane ze spe nieniem wy ej wymienionych wymaga  Wykonawca  uwzgl dni

w swoim wynagrodzeniu.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne.
5.1.1. Wykonawca jest zobowi zany do zrealizowania i uko czenia Robót okre lonych zgodnie z

Kontraktem oraz poleceniami Inspektora i do usuni cia wszelkich wad.
5.1.2. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materia y, Urz dzenia i Dokumenty Wykonawcy

wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezb dny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i us ugi
(tymczasowe lub sta e) konieczne do wykonania Robót.

5.1.3. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za prawid owo , skutki i bezpiecze stwo wszystkich
dzia  prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz b dzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty ka dej cz ci
sk adowej Urz dze  i Materia ów, jakie b  wymagan7e, aby ta cz  by a zgodna z Kontraktem.

5.1.4.  Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  dzia  do  Placu  Budowy  i  do  wszelkich
dodatkowych obszarów, jakie mog  by  uzyskane przez Wykonawc  i uzgodnione z Inspektorem
jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie utrzymywa  Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz b dzie przechowywa  w magazynie lub odpowiednio
rozmie ci wszelki Sprz t i nadmiar materia ów. Wykonawca b dzie uprz ta  i usuwa  z Placu
Budowy wszelki z om, odpady i niepotrzebne d ej Roboty Tymczasowe.

5.2. Rozwi zania alternatywne
Wykonawca  nie mo e przedstawi  w ofercie rozwi za  alternatywnych.

5.3. Harmonogram Robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogramu ca ej budowy oraz
harmonogram Prób Ko cowych przewidzianych w Kontrakcie.
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawc  z uwzgl dnieniem pe nego zakresu
Robót obj tego Kontraktem w cznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania.
wykonawstwa, prób, testów i odbiorów, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz
uzyskania koniecznych opinii, zatwierdze  i pozwole  instytucji do tego uprawnionych.
Wykonawca uwzgl dni w Harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno ci wp ywaj ce na
post p Robót z warunkami pogodowymi w cznie tak, aby uko czy  Roboty w czasie
wymaganym przez Kontrakt.
Wykonawca b dzie na bie co analizowa  Harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania
wszystkich rodków niezb dnych, aby w terminie uko czy  Roboty. W szczególno ci, gdy
Roboty b  opó nione Wykonawca dokonywa  b dzie aktualizacji Harmonogramu i przedstawi
go do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z programem dzia  niezb dnych dla nadrobienia
opó nie .

6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jako ci, aby wykazywa  stosowanie si  do wymaga
Kontraktu. System ten b dzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor b dzie
uprawniony do kontroli systemu w ka dym jego aspekcie.
Szczegó owe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzaj cych
stosowanie si  do nich, b  przedk adane Inspektorowi do wiadomo ci na jego danie.
6.1. Pobieranie próbek
Je eli oka e si  to konieczne na polecenie Inspektora b  pobierane próbki materia ów oraz
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz

tpliwo , co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te
lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.



PROJEKT PRZEBUDOWY DACHU
WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKU OSP W OTAL Y”

Strona 17 z 94
grudzie   2016 r.

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót

str. 17

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi kopie raportów z wynikami bada  jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc ,

dzie ocenia   zgodno   materia ów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników
bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci
materia ów i Robót z Kontraktem.
W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek
poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.5. Próby Ko cowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Ko cowe zgodnie z wymaganiami okre lonymi w
Kontrakcie i w zakresie okre lonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowi zuj cych
Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której b dzie
gotowy do przeprowadzenia ka dej z Prób Ko cowych, a Próby te zostan  przeprowadzone w
ci gu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przed y
Inspektorowi po wiadczony wynik tych prób.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu. Wyniki
obmiaru b  wpisane do Ksi gi Obmiaru.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku
uko czenia wszystkich Robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji Inspektora na
pi mie. Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora.

7.2. Zasady okre lania ilo ci Robót
Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem.
Ilo  Robót okre lana b dzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposób wyliczenia
ilo ci Robót b dzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i b dzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegó owych, je li takie maj  zastosowanie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w sposób
zrozumia y i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog  by
do czone w formie oddzielnego za cznika do Ksi gi Obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej d ugo ci b  obmierzane
na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca ka dorazowo przed
przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazuj ce

ugo ci inwentaryzowanych elementów Robót, na podstawie których obliczono ich ilo .

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy.
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b
zaakceptowane przez Inspektora. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez
Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca

dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w
ca ym okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary b  przeprowadzane przed wystawieniem wiadectwa P atno ci, a tak e w przypadku
wyst powania d szej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót
zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegaj cych
zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.

8 ODBIÓR I PRZYJ CIE ROBÓT
8.1. Odbiór Robót

8.1.1. Rodzaje odbiorów
Odbiór Robót zanikaj cych i podlegaj cych zakryciu
Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstaw  przej ciowego wiadectwa

     P atno ci
Odbiór Robót przed i w ramach wykonania Prób Ko cowych
Odbiór Robót dla potrzeb wystawienia wiadectwa Przej cia.

8.1.2. Odbiór Robót zanikaj cych i podlegaj cych zakryciu
Odbiór Robót zanikaj cych i podlegaj cych zakryciu dokonywany jest na zg oszenie

Wykonawcy. Przed zakryciem Robót Wykonawca powiadomi Inspektora o gotowo ci
Robót do inspekcji i przygotuje wszystkie niezb dne Dokumenty Wykonawcy dotycz ce
Robót podlegaj cych inspekcji. Inspektor dokona inspekcji w ci gu 5 dni od daty
zg oszenia Wykonawcy. Je eli do zg oszonych Robót nie b dzie zastrze  Inspektor wyda
zgod  na zakrycie Robót. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuni cia
niezgodno ci i ponownego zg oszenia do odbioru.

Je eli Wykonawca zakryje Roboty bez uzyskania zgody Inspektora to na jego wezwanie dokona
odkrycia Robót lub umo liwi ich inspekcj  w inny sposób polecony przez Inspektora. W
takim przypadku Wykonawca usunie na w asny koszt wszystkie uszkodzenia Robót
powsta e na skutek ich odkrycia. Powy sze nie b dzie stanowi  podstawy do adnych
roszcze  Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj cego, ani w zakresie zmiany ceny
Kontraktowej, ani w zakresie przed enia czasu na uko czenie.

8.1.3. Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstaw  Przej ciowego
wiadectwa P atno ci.

Przed wyst pieniem o przej ciowe wiadectwo P atno ci Wykonawca zg osi Inspektorowi do
odbioru Roboty b ce podstaw  wyst pienia. Wraz ze zg oszeniem przed y Dokumenty
Wykonawcy dotycz ce tych Robót. Je eli w zakres tych Robót wchodz  Roboty zanikaj ce
odebrane uprzednio do Dokumentów do czone zostan  protokó y z ich inspekcji.

W ci gu 5 dni od zg oszenia do odbioru Inspektora dokona inspekcji Robót i dokumentów, i
stwierdzi ich zgodno  z Kontraktem. Je eli do zg oszonych Robót nie b dzie zastrze
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Inspektor potwierdzi Roboty jako podstaw  przej ciowego wiadectwa P atno ci. W
przeciwnym przypadku wyda polecenie usuni cia niezgodno ci i ponownego zg oszenia do
odbioru.

8.1.4. Odbiór Robót przed i w ramach wykonania Prób Ko cowych.
Odbiór  Robót  przed  i  w  ramach  wykonania  Prób  Ko cowych  zostanie  przeprowadzony  w

formie zgody Inspektora na rozpocz cie Prób Ko cowych oraz potwierdzenia
prawid owego wykonania Prób zgodnie z Warunkami Kontraktu.
8.1.5. Odbiór Robót dla potrzeb wystawienia wiadectwa Przej cia.

Odbiór robót dla potrzeb wystawienia wiadectwa Przej cia zostanie przeprowadzony zgodnie
z Warunkami Kontraktu dotycz cymi wystawienia wiadectwa Przej cia.

8.2. Próby Ko cowe
8.2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Ko cowe zgodnie z wymaganiami okre lonymi w
Warunkach Kontraktowych i w zakresie okre lonym w Specyfikacjach Technicznych i w
obowi zuj cych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której b dzie
gotowy do przeprowadzenia ka dej z Prób Ko cowych, a Próby te zostan  przeprowadzone
w ci gu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przed y
Inspektorowi po wiadczony wynik tych prób. Wraz z powiadomieniem o gotowo ci do
Prób Wykonawca przed y Inspektorowi szczegó owy program Prób prezentuj cy
terminy, zastosowane metody pomiarowe parametrów kontrolnych oraz wykaz
niezb dnego sprz tu i materia ów.
8.2.2. Program Prób Ko cowych

Szczegó owy zakres, przebieg i wymagania Prób Ko cowych okre lone zostan  w Programie
rozruchu, który przygotuje Wykonawca i przed y Inspektorowi w 2 egzemplarzach w
terminie na 7 dni przed dat  rozpocz cia Prób Ko cowych wed ug aktualnego
Harmonogramu Robót. Program zawiera  b dzie wszystkie szczegó owo opisane czynno ci,
które b  niezb dne do wykonania, aby po zako czeniu Prób Ko cowych ca  obiektu
mog a zosta  uznana za dzia aj  niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
przedstawi Program do zatwierdzenia przez Inspektora

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezb dne czynno ci, stosownie do
wymaga  urz dze  i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W ka dym przypadku
Program uwzgl dnia  b dzie wymagania Kontraktu, w szczególno ci zawarte w
Specyfikacjach. Je eli wymagania te nie zostan  uwzgl dnione lub sposób ich
uwzgl dnienia nie b dzie gwarantowa  spe nienia wymaga  Kontraktu Inspektor odrzuci
Program, a Wykonawca b dzie zobowi zany do poprawienia i uzupe nienia Programu
zgodnie ze wskazówkami Inspektora.

Wykonawca nie rozpocznie Prób Ko cowych przed zatwierdzeniem Programu rozruchu i przed
wydaniem przez Inspektora potwierdzenia osi gni cia gotowo ci do rozpocz cia Prób
Ka dorazowo pomiary parametrów pracy urz dze  i instalacji dokonywane w trakcie Prób
w poszczególnych ich fazach porównywane b  z dopuszczalnymi warto ciami tych
parametrów okre lonymi w instrukcjach obs ugi i DTR. Przekroczenie warto ci tolerancji
parametru kwalifikowane b dzie jako niepowodzenie próby.
8.2.3. Wymagania szczegó owe

Zakres Prób obejmowa  b dzie:
Próby przedoodbiorowe
1) ·Sprawdzenie  zawarto ci i  kompletno ci  Dokumentów  Wykonawcy  dostarczonych zgodnie

z wymaganiami Klauzuli 1.9. W przypadku istotnych braków w Dokumentach Inspektor
mo e odmówi  zgody na wykonanie Prób.

2) Sprawdzenie kompletno ci i poprawno ci wykonania Robót poddanych próbom poprzez
weryfikacj  ich zgodno ci z dokumentacj  projektow .
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3) Sprawdzenie monta u instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i
zamontowania elementów instalacji, wykonania po cze , zamocowa  i podpór,

4) Sprawdzenie stanu wyposa enia instalacji i urz dze  w materia y eksploatacyjne (smary,
yny eksploatacyjne).

5) Wykonanie wszystkich czynno ci dla urz dze  i wyposa enia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obs ugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

Próba odbiorowa
1) ·Sprawdzenie skuteczno ci podania mediów zasilaj cych do instalacji (energia elektryczna,

gaz, woda, spr one powietrze, sygna y steruj ce) poprzez;
a) Sprawdzenie dost pno ci i parametrów mediów na wej ciu do instalacji
b) Stopniowe obci anie instalacji podaj cych media poprzez za czanie kolejnych

fragmentów instalacji
c) Kolejne sprawdzanie skuteczno ci i poprawno ci dzia ania poszczególnych elementów

wyposa enia instalacji podaj cych media (zawory, przepustnice, wy czniki)
d) Sprawdzenie dzia ania pod obci eniem mediami wyposa enia sygnalizacyjno-

pomiarowego instalacji zasilaj cych.
2) Pojedyncze za czanie poszczególnych elementów instalacji i urz dze  bez podania

medium i bez obci enia (tam, gdzie to mo liwe) i przeprowadzenie pomiarów
parametrów pracy instalacji i urz dze .

3) Sprawdzenie skuteczno ci dzia ania wszystkich elementów za czania, sterowania i
regulacji.

4) Stopniowe nape nianie instalacji i urz dze  medium (wod ), a nast pnie przeprowadzenie
czynno ci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególno ci
parametrów pracy pod obci eniem oraz przeprowadzenie regulacji urz dze  steruj cych.

5) Wykonanie wszystkich czynno ci dla urz dze  i wyposa enia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obs ugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

Wykonawca zapewni udzia  w Próbach autoryzowanych przedstawicieli
serwisu producenta urz dze . Pozytywne wiadectwa bada  przeprowadzonych przez nich

dzie konieczne dla uznania Prób za przeprowadzone pozytywnie. Nie ogranicza to
uprawnie  Inspektora do weryfikacji pozosta ych elementów Prób i odmowy akceptacji
Prób w przypadku niedotrzymania wymaga  Kontraktu.

8.3. Przej cie Robót
Roboty b  przyj te przez Zamawiaj cego, kiedy zostan  uko czone zgodnie z Kontraktem,
po zako czeniu z wynikiem pozytywnym Prób Ko cowych. Inspektor w ci gu 14 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy wiadectwo Przej cia, podaj c dat , z
któr  Roboty (lub Odcinek) zosta y uko czone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek,
podaj c powody. Wykonanie zobowi za  Wykonawcy potwierdza Inspektor, wystawiaj c

wiadectwo Wykonania i w ci gu 14 dni od najpó niejszej z dat up ywu Okresów Zg aszania
Wad lub pó niej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
uko czy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko wiadectwo Wykonania
stanowi akceptacj  Robót.

9 PODSTAWA I WARUNKI P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci dla Wykonawcy jest wykonanie Robót.
Warto  p atno ci ustalana jest na podstawie obmiaru ilo ci Robót wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym, których P atno  dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostk
obmiaru ilo ci Robót skalkulowanej przez Wykonawc  dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania
sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla Robót w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie.
Cena jednostkowa b dzie obejmowa  w szczególno ci:
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robocizn  bezpo redni ,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz tu na

Plac Budowy i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy),
koszty po rednie, w sk ad, których wchodz ,: p ace personelu i kierownictwa

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz ce
oznakowana Robót, wydatki dotycz ce bhp, us ugi obce na rzecz budowy, op aty za dzier aw
placów i bocznic, ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz du
przedsi biorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych
wydatków mog cych wyst pi  w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nale y wlicza  podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w Wycenionym
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za
wykonanie Robót obj tych t  pozycj  kosztorysow .

9.2. Szczegó owe warunki p atno ci
9.2.1. Roboty
Warto  Robót wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona b dzie poprzez

przemno enie ilo ci Robót potwierdzonej przez Inspektora przez cen  jednostkow  uj  w
Przedmiarze. Tak obliczona warto  obejmowa  b dzie wszystkie elementy Robót zgodnie z
okre leniem w p. 8.1.

9.2.2. Materia y
Warto  Materia ów uwzgl dniona b dzie w poszczególnych pozycjach Robót

zgodnie z Przedmiarem i nie b dzie stanowi  odr bnej pozycji p atno ci.
9.2.3. Urz dzenia
Warto  urz dze  wyszczególnionych w odr bnych pozycjach Przedmiaru

obliczona b dzie poprzez przemno enie liczby zamontowanych na gotowo. Urz dze
przez cen  jednostkow  uj  w Przedmiarze.
Warto  Urz dze  niewyszczególnionych w Przedmiarze uwzgl dniona b dzie w
pozycjach
Robót zgodnie z Przedmiarem i nie b dzie stanowi  odr bnej pozycji p atno ci.

9.2.4. Wyposa enie w sprz t bhp, ppo . i oznakowania.
Warto  wyposa enia w sprz t bhp, ppo . i oznakowania uwzgl dniona b dzie w

formie rycza tu za dostarczenie i monta  ca ci oznakowania zgodnie z póz. 4
Przedmiaru.

9.2.5. Zasilanie Placu Budowy z agregatu pr dotwórczego
Zasilanie z agregatu pr dotwórczego uwzgl dnione jest w póz. 5 Przedmiaru, a

jego warto  ustalana b dzie na podstawie liczby dni zasilania Placu Budowy w okresie
rozliczeniowym i ceny jednostkowej uj tej w Przedmiarze.

9.2.6. Dostawa, monta  i uruchomienie stacji uzdatniania wody - Kwota
Warunkowa

Warto  dostawy, monta u i uruchomienia stacji uzdatniania wody jest w póz. 172
Przedmiaru i b dzie ustalana b dzie na podstawie udokumentowanego i uzgodnionego z
Zamawiaj cym kosztu zakupu tych us ug od mianowanego Podwykonawcy
powi kszonego o sum  na koszty ogólne i zysk podan  w Za czniku do oferty. Pozosta e
warunki p atno ci jak dla urz dze  wyszczególnionych w odr bnych pozycjach
Przedmiaru.

9.2.7. Dokumenty Wykonawcy
Warto  Dokumentów Wykonawcy uwzgl dniona b dzie w pozycji 2 Przedmiaru

w formie rycza tu i podlega  b dzie p atno ci po przedstawieniu przez Wykonawc
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kompletu Dokumentów do wystawienia wiadectwa Przej cia i potwierdzeniu ich
poprawno ci i kompletno ci przez Inspektora.

9.2.8. Zagospodarowanie placu budowy
Warto  prac zwi zanych z pomieszczeniami Zamawiaj cego uwzgl dniona b dzie

w pozycji 3 Przedmiaru i b dzie podlega  p atno ci po zrealizowaniu prac obj tych ta
pozycj .

9.2.9. Koszty prowadzenia robót (zaj cie pasa drogowego, odszkodowania, etc.)
Warto  prowadzenia robót (zaj cia pasa drogowego, odszkodowania, etc.), o ile

wyst pi , uwzgl dnione b  w poszczególnych pozycjach Robót zgodnie z Przedmiarem
i nie b  stanowi  odr bnej pozycji p atno ci.

9.2.10. Rozruch i szkolenie.
Warto  rozruchu i szkolenia, wchodz cych w zakres Prób Ko cowych

uwzgl dniona b dzie w pozycji 1 Przedmiaru w formie rycza tu i podlega  b dzie
atno ci po wykonaniu Prób Ko cowych z wynikiem pozytywnym potwierdzonym przez

Inspektora..

10 NORMY ZWI ZANE
Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powo uj  si  na Polskie Normy (PN), przepisy
bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa , jako integraln  cz  i nale y je czyta cznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powa y. Rozumie si , i  Wykonawca jest
w pe ni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami.

Zastosowanie b  mia y ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pó niej ni  30
dni przed dat  sk adania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b  wykonywane w
bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z obowi zuj cymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub
odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm polskich b  mia y pierwsze stwo
nad postanowieniami innych norm.

11 PRZEPISY ZWI ZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126),
Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. Nr 81/1991, póz. 351),
Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 15.06.2002)
z pó niejszymi zmianami,
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunków technicznych u ytkowania budynków (Dz.U. Nr 74, poz.836 ),
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz.728 ),
Zarz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia  12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materia y budowlane, urz dzenia i elementy wyposa enia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ),
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowi zku stosowania Polskich Norm i norm bran owych ( Dz. U.
Nr 44, póz. 174),
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 92, póz. 460 ),
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania wiadectw dopuszczenia u ytkowania wyrobów s cych do ochrony
przeciwpo arowej ( Dz. U. Nr 40, póz. 172 ),
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Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia
28.03.1972r.  w sprawie bezpiecze stwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót
budowlano-monta owych i rozbiórkowych,
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, póz. 953)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr
8, póz. 71).
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U.
Nr 209 póz. 1779)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 póz. 38)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROZDZIA  II

Specyfikacje szczegó owe
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SZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
nr 1/12/2016

Roboty elewacyjne



PROJEKT PRZEBUDOWY DACHU
WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKU OSP W OTAL Y”

Strona 26 z 94
grudzie   2016 r.

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót

str. 26

1. WST P
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce
wykonania i odbioru robót elewacyjnych przy ociepleniu budynku OSP w Otal y.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
elewacyjnych robót ociepleniowych.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  prowadzenia robót elewacyjnych przy ociepleniu
budynku OSP w Otal y.

1.4 Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi przepisami techniczno-

budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robót

jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w OST, punkt 2.

Materia y u yte do wykonania robót budowlanych powinny spe nia  warunki okre lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy – powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robót budowlanych, nale y stosowa  materia y zgodnie z dokumentacj
projektow , zarówno w cz ci opisowej, jak i rysunkowej.

2.1 Zaprawy
Zaprawy u yte do wykonania tynków zewn trznych powinny odpowiada  wymaganiom

okre lonym w opisie technicznym pe nej technologii podanej przez producenta.

2.2  Ocieplenie
           P yty styropianowe powinny odpowiada  wymaganiom ustalonym w PN-EN 1363:2004
„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie – Specyfikacja”,

a p yty z we ny mineralnej powinny odpowiada  wymaganiom ustalonym w PN-EN
13162:2002 pt.„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby z we ny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST, punkt 3. Sprz t u yty

do wykonania elewacji (a w szczególno ci rusztowania), jego ilo  i rodzaj, powinien uzyska
akceptacj  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca

jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie
na stan i jako  transportowanych materia ów i wyrobów budowlanych. Przewo one materia y
budowlane powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utrat  stateczno ci i
uk adane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta. Przy za adunku i
wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów
obowi zuj cych w transporcie drogowym.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, punkt 5.

5.1  Zgodno  tynku z dokumentacj
Tynk zewn trzny powinien by  wykonany zgodnie z dokumentacj  projektow ,

uwzgl dniaj  wymagania norm, okre laj  rodzaj i odmian  tynku.

5.2  Prawid owo  wykonania powierzchni tynkowanej
Powierzchnie tynków powinny by  wykonane tak, aby stanowi y regularne p aszczyzny

pionowe i poziome. Kraw dzie przeci cia si  p aszczyzn tynkowanych powinny by
prostolinijne, a k ty dwu cienne mi dzy p aszczyznami powinny by  zgodne z k tami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenia dla tynków kat. III
okre la PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3  Faktura powierzchni tynkowanej
Wyko czenie powierzchni powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym

w dokumentacji projektowej. Jako wyko czenie cian zewn trznych zaprojektowano
cienkowarstwowe tynki silikatowo-silikonowe, a w pasie coko u tynki mozaikowe

ciany fundamentowe i cokó  budynku nale y przed ociepleniem zabezpieczy
przed dzia aniem wody i czynników atmosferycznych mas  bitumiczn .. P kni cia, rysy i
zadra ni cia tynku s  niedopuszczalne.

5.4 Barwa tynku
Barwa tynku powinna by  jednolita, bez smug, plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

5.5 Przyczepno  tynku do podk adu
Wyprawa tynkarska powinna by ci le zwi zana z podk adem. Odstawanie

od podk adu, p cherze i odparzenia s  niedopuszczalne.

5.6  Kolorystyka elewacji
Elewacje wykona  w odcieniach piaskowych z pasem coko u w ciemnobr zowym tynku
mozaikowym. Kolorystyka zbli ona do istniej cego budynku gara u OSP na tej samej dzia ce.

Proponowana kolorystyka w kolorach zgodnych z katalogiem „AC StoDesign Architectural
Colours”-

ciany kolor .piaskowy 16007 lub jasnobe owy 16020
oraz tynk mozaikowy na cokole – kolor 16115 lub 16 126.

Dobór konkretnego koloru dokona  na etapie wykonawczym.
Blacha trapezowa na dachu oraz obróbki blacharskie w kolorze zbli onym do terrakoty, rynny i
rury spustowe z pcw w kolorze br zowym.
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5.7 Ocieplenie elewacji
5.7.1 Monta  listwy coko owej
Profile coko owe dostosowane s  swoimi wymiarami do ró nej grubo ci p yt izolacji

termicznej, a produkowane s  z aluminium lub PCV. Maj  one zastosowanie zarówno
przy izolacji ze styropianu, jak i we ny mineralnej. Przed przyst pieniem do monta u listwy
coko owej nale y wyznaczy  na ca ym obwodzie budynku lini  poziom  wyznaczaj  górn
kraw  przyleg ego do ciany pionowego skrzyde ka listwy.
Listwy coko owe mocuje si  do ciany za pomoc  ko ków rozporowych lub ko ków szybkiego
monta u w ilo ci co najmniej 3 szt. na 1 metr bie cy listwy. Je eli ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia p aszczyzny, nale y je skorygowa , stosuj c
podk adki dystansowe w miejscach przykr cania listwy do ciany.
Monta  listwy coko owej najlepiej jest zacz  od naro nika budynku. Poniewa  listwa
ta b dzie styka a si  pod k tem prostym z listw  dochodz  ze ciany przyleg ej, jej kraw
nale y doci  pod k tem 45 stopni. Listw  coko ow  nale y przykr ci  do ciany górn
kraw dzi  do wytrasowanej wcze niej linii. W celu usztywnienia ko cówek listwy, dodatkowe
ko ki powinny znale  si  w otworach skrajnych.
Otwory w cianie wierci si  bezpo rednio przez przy on  listw  coko ow . Prawid owo
zamocowane odcinki listwy coko owej powinny le  w jednej linii, bez uskoków
na z czach, za ama  i zwichrowa .

5.7.2   Mocowanie p yt izolacji termicznej
yty styropianowe czy z we ny mineralnej nale y przykleja  przy pogodzie

bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest ni sza ni  5°C. Warstw  termoizolacji
stanowi  p yty styropianowe, spe niaj ce nast puj ce parametry:

o samogasn ce;
o wspó czynnik przewodzenia ciep a materia u mniejszy od 0,04 W/m2 K;
o kraw dzie p yt frezowane.

Producent ocieplenia powinien za czy  deklaracj  zgodno ci z posiadanym atestem.
Grubo  ocieplenia zosta a ustalona na podstawie oblicze  termicznych, uwzgl dniaj cych
izolacyjno  termiczn ciany przed ociepleniem oraz zak adany wspó czynnik przenikania
ciep a i zyski z oszcz dno ci na ogrzewaniu budynku po ociepleniu.
Elementem mocuj cym p yty jest zaprawa klejowa. Zapraw  nale y przygotowa  zgodnie z
instrukcj  podan  na opakowaniu. Dodatkowo wykona  mocowanie p yt ocieplaj cych dyblem
(ko kami) plastikowym z grzybkiem 6 szt./m2 dla p yt styropianowych oraz wy cznie ko kami
z trzpieniem stalowym dla p yt z we ny mineralnej. D ugo  ko ków powinna by  tak dobrana,
aby ich rozporowe trzpienie by y zag bione w konstrukcyjnej cz ci ciany (nie licz c tynku)
co najmniej 6 cm w cianach wykonanych z materia ów pe nych i 8 - 9 cm w przypadku cian z
pustaków ceramicznych i betonów lekkich.

Ko ek nale y osadzi  w otworze, dobijaj c go m otkiem. Po osadzeniu ko ków nale y
wbi  w nie trzpienie rozpieraj ce. Je eli wyst pi  trudno ci z ca kowitym dobiciem trzpienia,
nale y wyj  ko ek, pog bi  otwór i ponownie wbi  trzpie . Niedopuszczalne jest odcinanie
nieca kowicie wbitych trzpieni.

W celu likwidacji mostków termicznych nale y zadba  o po czenie izolacji cian
z izolacj  stropodachu. Ogromnie istotne jest te  ocieplenie o cie y okiennych i drzwiowych. W
miejscach tych nale y wklei  izolacj  termiczn  o grubo ci co najmniej 3 cm.

Przyklejanie styropianu nale y zacz  od naro nika budynku. P yty powinny
by  uk adane z przewi zaniem spoin w p aszczy nie ciany i w naro nikach. Poniewa  zaprawa
klejowa nie mo e znajdowa  si  w spoinach mi dzy p ytami, warto odznaczy
na pierwszej p ycie lini  jej wysuni cia poza naro nik. Zapraw  klejow  nak ada si
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na obrze a p yty pasmami o szeroko ci ok. 4 cm. Na pozosta ej powierzchni nanosimy 6-8
placków o rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywa  ok. 40% powierzchni p yty.

Po na eniu zaprawy klejowej na p yt  nale y bezzw ocznie przy  j  do ciany
w wyznaczonym miejscu. P yt  dociskamy poprzez uderzenia d ug  pack  drewnian
lub styropianow . Nale y przy tym kontrolowa  (przy pomocy poziomicy) jej ustawienie
zarówno w pionie, jak i w poziomie. Je eli masa klej ca wyci nie si  poza obrys p yty, nale y

 usun . Aby uzyska  mijankowy uk ad p yt w kolejnym (wy szym) rz dzie, nale y zacz  od
yty po ówkowej. Ca y czas nale y kontrolowa  poziomic  pion i poziom przyklejanych p yt.

W przypadku dodatkowego mocowania p yt ko kami, zalecane jest takie rozmieszczenie
placków zaprawy, aby dwa z nich znalaz y si  w miejscach pó niejszych ko ków. W tym
przypadku s  to dwa rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci ni tych do ciany p yt,
nale y robi  to szczególnie starannie w miejscach ich styku w celu uzyskania równej

aszczyzny bez uskoków.
ugo  p yty dochodz cej do otworu okiennego lub drzwiowego, nale y ustali

z uwzgl dnieniem grubo ci styropianu ocieplaj cego o cie e. W tym celu nale y odmierzy
pasek styropianu, który b dzie wklejony w o cie e. Szeroko  tego paska powinna by  ok. 1 cm

sza ni  g boko  o cie a. Po przy eniu na sucho paska styropianu w o cie u, mo na
oznaczy  w ciw  d ugo  p yty dochodz cej do otworu z p aszczyzny ciany. Przed
przyklejeniem styropianu w naro niku otworu nale y, po odmierzeniu jego wymiarów, wyci
zb dny fragment.
Na paski styropianu, ocieplaj ce o cie a, zapraw  klejow  nanosi si  przy pomocy pacy z batej.
Klej nale y równie  na  na kraw  styropianu od strony o cie nicy.

Naro niki wypuk e wokó  otworów okiennych i drzwiowych nale y przeszlifowa  pac
z papierem ciernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych kraw dzi naro y. Naro a
wypuk e, nara one na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych
na zewn trz oknach oraz na parterze do wysoko ci 2 m powy ej poziomu terenu), musz  by
zabezpieczone k townikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.
Przed przyci ciem k townika nale y zmierzy  d ugo  naro nika. Naro nik musi by  osadzony
na styropianie pod siatk  zbroj . W tym celu na naro e styropianowe nale y nanie
niewielk  ilo  kleju na ca ej d ugo ci po obu stronach naro a. W mokr  zapraw  klejow
nale y zatopi  naro nik aluminiowy. D uga poziomnica pozwoli ustawi  go
w idealnym pionie. Przy pomocy g adkiej pacy stalowej nale y zaszpachlowa  zapraw
zamontowany naro nik zabezpieczaj cy. W ten sam sposób wzmacnia si  wszystkie kraw dzie
wokó , otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naro nikach mo na prowadzi
po zwi zaniu zaprawy.

Napr enia wewn trzne, b ce wynikiem rozszerzania si  i kurczenia warstw
elewacyjnych, mog  doprowadzi  do pojawienia si  uko nych p kni  w p aszczy nie ciany,
biegn cych od naro y otworów na zewn trz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi
siatka zbroj ca w postaci prostok tów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod k tem
45 stopni. Zapraw  klejow  nanosi si  na styropian pac  z bat  w miejscu dodatkowego
wzmocnienia naro y. Nast pnie zatapia si  w niej przygotowany prostok t z siatki, wyciskaj c
klej g adk  pac  stalow . W ten sposób dokonuje si  wzmocnienia ka dego naro a wokó
otworu. Naro niki wokó  otworów okiennych nale y wzmocni  k townikami z perforowanej
blachy aluminiowej, wklejaj c je w zapraw  klejow .

Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) u ywa si  poziomnicy. Po przeschni ciu
kleju stabilizuj cego, naro niki nale y owin  siatk , zatapiaj c j  w na on  na styropian
zapraw  klejow  analogicznie, jak przy drzwiach. Przyklejaj c p yty styropianowe w górnej



PROJEKT PRZEBUDOWY DACHU
WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKU OSP W OTAL Y”

Strona 30 z 94
grudzie   2016 r.

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót

str. 30

partii ciany, nale y bezwzgl dnie zadba , aby zachodzi y na izolacj  termiczn  stropu lub
dachu na tak  wysoko , jaka jest grubo  p yt.

ug at  aluminiow  mo na sprawdzi , czy p yty styropianowe tworz  jedn
aszczyzn . Kontroluj c powierzchni , at  nale y przyk ada  w ró nych miejscach

i w ró nych kierunkach. Wszelkie nierówno ci p aszczyzny styropianu musz  by
przeszlifowane papierem ciernym, za onym na sztywn  pac . Czynno  ta jest niezmiernie
istotna, poniewa  cienkie warstwy wyko czeniowe nie b  w stanie ukry  nawet niewielkich
nierówno ci.
Naro niki zewn trze budynku, do wysoko ci co najmniej 2 m powy ej poziomu terenu, nale y
wzmocni  k townikami z blachy perforowanej lub PCV. K townik wzmacniaj cy nale y
zatopi  w kleju naniesionym na naro nik, ustawiaj c go w pionie przy pomocy d ugiej
poziomnicy. Po ustawieniu k townika w pionie, nale y go zaszpachlowa  cienk  warstw
zaprawy klejowej przy pomocy g adkiej pacy stalowej.

5.7.3 Wykonanie warstwy zbrojonej na warstwie ocieplaj cej
 Nast pnym krokiem po przyklejeniu ocieplenia na ca ej powierzchni ocieplanych cian

jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej g ównym zadaniem jest ochrona izolacji
i stworzenie stabilnego podk adu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest
z zaprawy klejowej i wtopionej w ni  siatki z w ókna szklanego. Siatka pe ni rol  zbrojenia
rozci ganego, przenosz cego napr enia powsta e w p aszczy nie ciany na skutek odkszta ce
termicznych wyprawy elewacyjnej.

Wykonywanie warstwy zbrojonej mo na rozpocz  nie wcze niej ni  po 3 dniach od
przyklejenia we ny / styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
ni szej ni  5°C i nie wy szej ni  25°C. Je eli jest zapowiadany spadek temperatury poni ej 0°C
w ci gu 24 godz., wówczas nie nale y przykleja  siatki zbroj cej, nawet je eli temperatura
podczas pracy jest wy sza ni  5°C.

Bezwzgl dnie przestrzega  nale y zasady czenia kolejnych fragmentów siatki
na zak ad o szeroko ci ok. 10cm. Zak ady te musz  by  stosowane zarówno na po czeniach
pionowych, jak i poziomych. Na naro nikach budynku siatka powinna by  wywini ta
po 15cm poza naro nik z ka dej strony. Siatka, jako zbrojenie rozci gane, powinna znajdowa
si  w warstwie zaprawy klejowej nie g biej ni  w po owie jej grubo ci. Prawid owo wykonana
warstwa zbrojona powinna mie  grubo  3 mm.

Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowi ca pod e pod cienkie warstwy tynku
elewacyjnego, powinna by  wyko czona ze szczególn  staranno ci . Wszelkie niedoci gni cia
na jej powierzchni, czy te  miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbroj cej, nale y
zaszpachlowa  i przeszlifowa  drobnoziarnistym papierem ciernym. Warstw  zbrojon , po
ca kowitym zwi zaniu kleju, nale y zagruntowa  tynkiem podk adowym. Podk ad ten oddziela
chemicznie warstw  zbrojon  od tynku, zmniejsza jej nasi kliwo  oraz zdecydowanie
zwi ksza przyczepno  tynku wyko czeniowego. W przypadku pó nego terminu robót i
niesprzyjaj cych warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ciany mog  by
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla ocieplenia.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w OST, punkt 6.

6.1 Sprawdzenie zgodno ci z dokumentacja projektow
Sprawdzenie powinno by  prowadzone przez porównanie wykonanych robót

z dokumentacj  projektow : opisow  i rysunkow  oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodno ci
za pomoc  ogl dzin zewn trznych i pomiaru. Kolor wszystkich materia ów elewacyjnych
(próbki) przed zastosowaniem uzgodni  z Inspektorem Nadzoru -
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przed wykonaniem tynkowania i malowania nale y wykona  próbk  na fragmencie elewacji w
celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.2 Sprawdzenie materia ów
Sprawdzenie materia ów nale y w czasie odbioru przeprowadzi  na podstawie

przed onych przez dostawc  za wiadcze  z kontroli jako ci (atestów) materia ów.

6.3 Sprawdzenie podk adów
Sprawdzenie podk adów powinno by  dokonane w trakcie odbioru mi dzyoperacyjnego

przed wykonaniem warstwy wierzchniej.

6.4 Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni tynków
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni tynków i kraw dzi nale y

przeprowadzi  zgodnie z PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

6.5  Sprawdzenie wyko czenia powierzchni
Sprawdzenie wyko czenia powierzchni (faktury) nale y przeprowadzi

przez ogl dziny zewn trzne.

6.6 Sprawdzenie barwy
Sprawdzenie barwy nale y przeprowadzi  zarówno w trakcie przygotowania zaprawy do

warstwy wierzchniej - przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów z barw  wzorca, jak i
po zako czeniu robót - przez ogl dziny zewn trzne wykonanych tynków.

6.7  Sprawdzenie przyczepno ci tynku do podk adu
Sprawdzenie przyczepno ci tynku do podk adu nale y przeprowadzi  przez ogl dziny

zewn trzne, a na danie Inspektora Nadzoru - tak e wg PN-85/B-04500 „Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych”.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w OST, punkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w OST, punkt 8.

Badania wg punktu 6 SST nale y przeprowadzi  w czasie odbioru ko cowego robót.
W przypadku stwierdzenia odchyle  Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci podano w OST, punkt 9.

Cena wykonania robót elewacyjnych obejmuje:
o dostaw  materia ów do miejsca wbudowania;
o ocieplenie cian styropianem wraz z wykonaniem boniowania;
o przyklejenie siatki z tworzywa do styropianu;
o wykonanie wyprawy z tynku (w kolorach i fakturach zgodnie z dokumentacj

projektow );
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o wykonanie parapetów z PCV;
o wykonanie wszelkich prac pomocniczych;
o usuni cie z terenu budowy pozosta ci materia ów i odpadów.

10.  Przepisy zwi zane:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie

hydraulicznym.
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 1363:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby z we ny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
ITB -  Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót
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SZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
nr 2/12/2016

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
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1. WST P
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (zwanej dalej Szczegó ow  Specyfikacj  Techniczn ) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem opaski wokó  budynku z kostki brukowej
betonowej w zwi zku z ociepleniem budynku OSP w Otal y.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót

zwi zanych z odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm szarej/
kolorowej po dokonaniu ocieplenia fundamentów budynku.

2. MATERIA Y
2.1. Kostka brukowa betonowa

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.1.2. Wygl d zewn trzny
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. Powierzchnia

górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie
powinny przekracza :
- 2 mm, dla kostek o grubo ci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubo ci > 80 mm.

2.1.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej
Zastosowa  kostk  gr. 8 cm o tolerancji wymiarowej wynosz cej:

- na d ugo ci  3 mm,
- na szeroko ci  ± 3 mm,
- na grubo ci ± 5 mm.

2.1.4. Wytrzyma  na ciskanie
Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach ( rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by

mniejsza ni  60 MPa. Dopuszczalna najni sza wytrzyma  pojedynczej kostki nie powinna by
mniejsza ni  50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasi kliwo
Nasi kliwo  kostek betonowych powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-

06250 i wynosi  nie wi cej ni  5%.
2.1.6. Odporno  na dzia anie mrozu
Odporno  kostek betonowych na dzia anie mrozu powinna by  badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250.
Odporno  na dzia anie mrozu po 50 cyklach zamra ania i odmra ania próbek jest

wystarczaj ca, je eli próbka nie wykazuje p kni ,
- strata masy nie przekracza 5%, obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do

wytrzyma ci próbek nie zamra anych nie jest wi ksze ni  20%.
- 2.1.7. cieralno

cieralno  kostek betonowych okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi  nie wi cej ni  4 mm.
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2.2. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków, klasy

nie ni szej ni  „32,5". Zaleca si  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada  wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo
Nale y stosowa  kruszywa mineralne odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy za onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
ciwo ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych

powinny odpowiada  wymaganiom wg PN-B-32250.
2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i

barwników, zgodnie z recept  laboratoryjn .
Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz

nasi kliwo  i wi ksz  odporno  na niskie temperatury i dzia anie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e zabarwienie. Powinny to by

barwniki nieorganiczne.

3. SPRZ T
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw ods czaj cej i odcinaj cej powinien

wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: p yt wibracyjnych lub ubijaków
mechanicznych.

4. TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po

uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7 R, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie
specjalne urz dzenie pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Pod e

Pod e pod u enie nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo e stanowi
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni  z kostki brukowej
przeznaczon  dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mo na
wykonywa  bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt pod a powinien by  jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.2. Podsypka
Wykona  podsypk  cementowo - piaskow . Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna

zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm.

5.3. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest

enie dowolnego wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inspektora.
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Kostk  uk ada si  na podsypce w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y
od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdy  w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.

Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie
powierzchni  u onych kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania u onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si  wibratory p ytowe z
os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i
jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.
Do zag szczania nawierzchni nie wolno u ywa  walca.

Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny piaskiem i zamie  nawierzchni .
Nawierzchnia z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by  zaraz oddana
do ruchu.

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska :
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
-   aprobat  techniczn , certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci dostawcy oraz
ewentualne wyniki bada  cech charakterystycznych kostek, w przypadku dania ich przez
Inspektora,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawc  cech zewn trznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materia ów
- sprawdzenie przez Wykonawc  cech zewn trznych materia ów prefabrykowanych

(kraw ników, obrze y),
- ew. badania w ciwo ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre lone w normach, które budz

tpliwo ci Inspektora.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje
poni sza tablica 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie bada  i
pomiarów

Cz stotliwo  bada Warto ci
dopuszczalne

1 2

Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metod  niwelacji)

Bie ca kontrola w 10 punktach
dziennej dzia ki roboczej:
grubo ci, spadków i cech
konstrukcyjnych w porównaniu
z dokumentacj  pro-jektow  i
specyfikacj

Wg pktu 5.6;
odchy ki od
projektowanej
grubo ci ±1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodno  z dokumentacj
projektow

Sukcesywnie na ka dej dzia ce
roboczej

-

b) po enie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuni cie od osi
projektów, do 2 cm
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c) rz dne wysoko ciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
kraw dziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -
2 cm

d) równo  w profilu
pod nym (wg BN-68/8931-
04 [9] at  czterometrow )

Jw. Nierówno ci do 8
mm

e) równo  w przekroju
poprzecznym (sprawdzona at
profilow  z poziomnic  i
pomiarze prze witu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzgl dnie metod
niwelacji)

Jw. Prze wity mi dzy
at  a powierzchni

do 8 mm

f) spadki poprzeczne
(sprawdzone metod
niwelacji)

Jw. Odchy ki od
dokumenta-cji
projektowej do 0,3%g) szeroko  nawierzchni

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

Jw. Odchy ki od sze-
roko ci projekto-
wanej do ±5 cmh) szeroko  i g boko

wype nienia spoin i szczelin
(ogl dziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu d ug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dzia ki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i)  sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich u enia

Kontrola bie ca Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji inspektora

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

poni szej tablicy 2.

Tablica 2. Badania i pomiary po uko czeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie bada  i
pomiarów

Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygl du
zewn trznego nawierzchni,
kraw ników, obrze y, cieków

Wizualne sprawdzenie jednorodno ci wygl du,
prawid owo ci desenia, kolorów kostek, sp ka ,
plam, deformacji, wy-krusze , spoin i szczelin

2 Badanie po enia osi nawierzchni
w planie

Geodezyjne sprawdzenie po enia osi co 25 m i
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuni cia wg tab. 2, lp. 5b)

3 Rz dne wysoko ciowe, równo
pod na i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroko

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
warto ci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroko  spoin i
szczelin w nawierzchni, pomi dzy
kraw nikami, obrze ami,
ciekami oraz wype nienie spoin i

szczelin

Wg pktu 5.5 i 5.7.5
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej

kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami

Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki
pozytywne.
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
- przygotowanie pod a,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie awy pod kraw niki.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie pod a (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materia ów,
- wykonanie podsypki,
- enie i ubicie kostki,
- wype nienie spoin,
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwyk y.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena

     zgodno ci.
PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-80/6775-03/04            Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

      parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.
BN-68/8931-01        Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego.
BN-68/8931-04        Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
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SZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
nr 3/12/2016

Instalowanie wyrobów metalowych
i obróbek blacharskich
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem obróbek blacharskich dachu,
kominów, parapetów budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem konstrukcji metalowych, wykonanych zgodnie z przedmiarem.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w cz ci pt „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w cz ci pt „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.MATERIA Y
Elementy stalowe
1. p askowniki, rury
2. ruby rozporowe systemu
3. obróbki z blach p askich.
Uwaga: wszystkie elementy stalowe zabezpieczy  farb  antykorozyjn  i pomalowa  farb
zewn trzn  do metalu.

3.SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
Wykonawca przyst puj cy do wykonania stalowych konstrukcji/obróbek zewn trznych winien
wykaza  si  mo liwo ci  i umiej tno ci  korzystania z powszechnie stosowanego sprz tu do
wykonywania robót lusarsko-malarskich tak mechanicznych jak i narz dzi r cznych oraz
rusztowa .
Podstawowy sprz t to:
- Spawarki
- Gi tarki
- Szlifierki i polerki
- Wiertarki udarowe i otwornice do betonu

4.TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologi  za on  w przedmiarze robót, do transportu proponuje si  u
standardowych rodków transportu ( - samochód skrzyniowy czy przyczepa skrzyniowa)
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5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST
00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
Przyst pienie do wykonania robót, jest mo liwe wy cznie za zgod  Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, e inne warunki i etap robót budowlanych
spe niaj  wymóg w ciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przy wykonywaniu robót nale y przestrzega  zasad podanych w normach i innych
dokumentach okre lonych w pkt. 9.
Elementy stalowe ze stali czarnej po scaleniu podda  malowaniu antykorozyjnemu i
nawierzchniowemu. Na placu budowy elementy czy  i osadza  za po rednictwem wierconych
w elbecie gniazd wype nionych na rubach rozporowych nierdzewnych.

6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót

Badaniom podda :
1. Zgodno  realizacji z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej
2. Jako  i stopie  przygotowania miejsc monta u
3. Jako  elementów stalowych
4. Wygl d powierzchni i precyzj  po cze  spawalniczych
5. Wyko czenie na styku z innymi materia ami stosowanymi na cianach i sufitach
6. Jako  i kolor farb
7. Geometri  elementów montowanych w stosunku do miejsca ich monta u
Wyniki bada  powinny by  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora.

7. OBMIAR
Jednostk  obmiarow  jest kg kilogram konstrukcji stalowej.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , ST i wymaganiami
Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 da y wyniki
pozytywne.
Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywa  ruchu w stosunku do miejsc
zamontowania oraz posiada  odpowiednie cechy wytrzyma ciowe po cze  z pod em. Nie
dopuszcza si  odchy ek wi kszych ni  1 mm na 1mb w stosunku do wymiarowania
projektowego skorygowanego obmiarem powykonawczym konstrukcji elbetowej w miejscu
usytuowania balustrad.
Odbiór robót powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien zawiera  co najmniej:
ocen  wyników bada , wykaz usterek i mo liwo  ich usuni cia, stwierdzenie zgodno ci lub
niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Zgodnie z przedmiarem nale y wykona  zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót,
w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego
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- dostarczenie materia ów i sprz tu
- obs ug  sprz tu
- wykonanie i scalenie elementów
- polerowanie elementów stalowych nierdzewnych
- osadzenie balustrad w elbecie
- oczyszczenie miejsca pracy
- likwidacje stanowiska pracy

10.PRZEPISY ZWI ZANE
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci i
zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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SZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
nr 4/12/2016

Roboty przy wznoszeniu
i demonta u rusztowa  zewn trznych .
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1. WST P
1.1.. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót s
wymagania dla robót zwi zanych z monta em i demonta em rusztowa  zewn trznych do
wykonania prac elewacyjnych podczas ocieplania budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegó owa Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych SS
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmuj  wszelkie czynno ci maj ce na celu
monta  i demonta  rusztowa  zewn trznych przy wykonywaniu prac elewacyjnych podczas
ocieplania budynku.

1.4. Podstawowe okre lenia
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji Szczegó owejs  zgodne z odpowiednimi normami
oraz okre leniami podanymi w Wymaganiach Ogólnych Specyfikacji.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Ka de rusztowanie stawiane na budowie musi posiada  dokumentacj  techniczn .
Dokumentacj  techniczn  mo e stanowi  instrukcja monta u i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporz dzony dla
konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja monta u i eksploatacji rusztowania sporz dzona przez producenta winna zawiera :

• nazw  producenta z danymi adresowymi,
• system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modu owe, ruchome lub inne),
• zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzgl dnieniem podzia u

rusztowa  na typowe i nietypowe , w którym powinny sie znale  informacje na
temat:
- dopuszczalne obci enie pomostów roboczych ,
- dopuszczalne wysoko ci rusztowa  , dla których nie ma konieczno ci wykonania

projektu technicznego ,dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obci  wiatrem ),
przy którym eksploatacja rusztowa  jest mo liwa,

• sposób monta u i warunki eksploatacji urz dze  transportu pionowego ( wci garki),
• informacj  na temat ilo ci poziomów roboczych i ich wyposa enia,
• warunki monta u i demonta u rusztowania,
• schematy monta owe konstrukcji rusztowa  typowych, sposoby post powania w

przypadku monta u rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które nale  do
danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia
rusztowania,

• wzór protokó u odbioru,
• wymagania monta owe i eksploatacyjne, zasady monta u i demonta u rusztowania,
• certyfikat bezpiecze stwa rusztowania ( kryteria oceny zgodno ci wyrobu pod

wzgl dem bezpiecze stwa), okre laj cy zgodno  danego rusztowania z dokumentami
odniesienia tj. dokumentacj  rusztowania, oznakowaniem, wytrzyma ci  konstrukcji
rusztowania i podestów, stateczno ci rusztowania, urz dzenia piorunochronne,
urz dzenia ostrzegawcze, urz dzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób
i przedmiotów z wysoko ci, wysi ek fizyczny przy monta u i demonta u, wygoda pracy
na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i monta u oraz eksploatacji
rusztowa .
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1.6. Wymagania szczegó ówe.
Pracownicy zatrudnieni przy monta u i demonta u rusztowa  musz  by  przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada  certyfikaty kwalifikacyjne
upowa niaj ce do wykonywania monta u rusztowa  budowlanych.
Rusztowanie mo e by  u ytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i
dopuszczeniu rusztowania do u ytkowania.
Rusztowanie powinno posiada  certyfikat bezpiecze stwa ( znak B lub CE ) co oznacza , e
dany rodzaj rusztowania zosta  dopuszczony do stosowania w budownictwie po
sprawdzeniu zgodno ci wymaga  z przepisami.

Zabrania si  stosowania na budowie rusztowa ,
które nie posiadaj  certyfikatu i dokumentacji rusztowania.

2. MATERIA Y
1.Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mog  by
wykonywane prace na wysoko ci, s ca do utrzymywania osób, materia ów i sprz tu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, s ca do zabezpieczenia przed
upadkiem z wysoko ci ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana,
tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej s  jednoznacznie narzucone przez
wymiary elementów rusztowania, s  do utrzymywania osób.
2. Rusztowania nale y wykonywa  tylko z materia ów wchodz cych w sk ad danego systemu
rusztowania, stanowi cych integraln  cz  ca ego rusztowania.
3. Parametry rusztowania, które winny by  okre lone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania to:

• wysoko  rusztowania,
• wysoko  prz a,
• ugo  prz a,
• szeroko  prz a,

4. Elementami rusztowania wchodz cymi w sk ad danego kompletu rusztowania s :
• st enie p aszczyzny pionowe ( zamkni te ramy ze wzmocnieniem naro nym, ramy
drabinowe

z w azami, sztywne po czenia pomi dzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry
st , oraz inne elementy u ywane jako wzmocnienia pionowe),

• st enie p aszczyzny poziomej ( ramy , p yty ramowe, klamry st  i sztywne
po czenia pomi dzy poprzecznicami i pod nicami oraz inne elementy u ywane jako
wzmocnienie poziome),

• upki por czowe ( rura z cznikami umo liwiaj ca zamontowanie por czy ostatniej
kondygnacji rusztowania),

• st enie wsporników ( rura zako czona cznikami s ca do podparcia wsporników
rozszerzaj cych rusztowanie  w razie potrzeby),

• ze  - miejsce roz cznego po czenia 2-óch lub wi cej elementów rurowych ,
• st enie wzd ne,
• stojaki, poprzecznice, pod nice, pod nice wzmacniaj ce,
• odci g-element cz cy rusztowanie z kotw  w elewacji budynku,
• pomosty robocze - podesty, które tworz  miejsce do pracy pomi dzy dwoma stojakami,
• wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji no nej,

cy do uk adania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych,
• podstawki ( sztywna p yta, s ca do roz enia nacisku na wi ksz  powierzchni ),
• fundament rusztowania, d wigar mocuj cy (samodzielnie przenosz cy obci enie),
• rama pozioma -element rusztowania pracuj cy po zamontowaniu rusztowania w pozycji

poziomej, sk adaj cy si  z 2-óch pod nie po czonych poprzeczkami,
• rama pionowa - g ówny element pracuj cy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
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pionowej, sk adaj cy si  z 2-óch stojaków po czonych poprzeczkami,
• Kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu

zamontowania odci gu,
• konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne, zabezpieczaj  rusztowanie przed upadkiem z

wysoko ci przedmiotów i materia ów budowlanych,
• por cz g ówna, por cz po rednia, kraw nik zabezpieczaj cy, zabezpieczenie boczne,
• podstawki rubowe, z cza (krzy owe, obrotowe, równoleg e, wzd ne itp.).

3. SPRZ T:
Przy monta u rusztowa  u ywa si  sprz tu systemowego dla danego rusztowania zgodnie z
wytycznymi Producenta

4. TRANSPORT:
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologi  za on  w przedmiarze robót, do transportu proponuje si  u
standardowych rodków transportu ( - samochód skrzyniowy czy przyczepa skrzyniowa)

5. WYKONANIE ROBÓT
W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcj  monta u i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozosta e rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, które s  montowane w konfiguracji innej ni  zawarta w instrukcji monta u lub
rusztowania nie systemowe s  nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaj  wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-z czkowe nie jest rusztowaniem systemowym
i wymaga opracowania projektu technicznego.
Zaleca si  stosowanie rusztowania systemowego, którego monta , demonta  i eksploatacj
nale y prowadzi  zgodnie z Instrukcj  monta u i eksploatacji, dostarczon  wraz z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania
monterzy rusztowania winni by  przeszkoleni i zna  bardzo dobrze instrukcj  monta u i
eksploatacji danego rusztowania.
Najwa niejszym dzia aniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny
rusztowania oraz jego przegl d techniczny. Wynikiem odbioru lub przegl du technicznego jest
protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji.
  Zabrania si  eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.
Mo na u ytkowa  tylko rusztowania posiadaj ce atest i certyfikat na znak bezpiecze stwa
zgodnie z instrukcj  ich eksploatacji.
Po zako czeniu robót ( eksploatacji rusztowania) nale y zg osi  je do demonta u.
Podczas monta u, demonta u i eksploatacji rusztowa  nale y przestrzega  przepisów bhp.
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników bada  lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpiecze stwa i Ochrony zdrowia.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa  oraz pracy na rusztowaniach:

• w czasie zmroku, je eli nie zapewniono wiat a daj cego dobr  widoczno ,
• w czasie g stej mg y, opadów deszczu, niegu, go oledzi,
• podczas burzy i wiatru,
• w s siedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, je li odleg  licz c od skrajnych

przewodów jest mniejsza ni  2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do
30 KV, 15 m dla linii powy ej 30 kV.( je eli warunki te nie s  spe nione lini
energetyczn  nale y zdemontowa  lub wy czy  spod napi cia).

Na rusztowaniach winna by  wywieszona tablica informuj ca o dopuszczalnym obci eniu
pomostów.
W miejscach wej  i przej  rusztowania powinny mie  wykonane daszki ochronne na
wysoko ci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku ród a zagro enia.
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6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT:
Przed odbiorem nale y podda  rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jako ci. Sprawdzeniem obj
nale y:

• stan pod a, na którym b  montowane rusztowania,
• posadowienie rusztowania,
• siatk  konstrukcyjn  - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowa  z

uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchy ek,
• st enia - czy zgodne z instrukcj  monta u lub projektem technicznym rusztowania,
• Zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcj  monta u lub

projektem technicznym rusztowania,
• pomosty robocze i zabezpieczaj ce, czy zgodne z instrukcj  monta u lub projektem

technicznym rusztowania,
• komunikacj , czy zgodne z instrukcj  monta u lub projektem technicznym
     rusztowania,
• urz dzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporno ci,
• usytuowanie wzgl dem linii energetycznych, poprzez pomiar odleg ci od linii,
• zabezpieczenia rusztowa , czy zgodne z instrukcj  monta u lub projektem technicznym

rusztowania i czy zapewniaj  warunki bezpiecznej pracy.

7.   OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót wykonuje si  w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ciany
na p aszczyzn  poziom , o ile wytyczne producenta nie okre laj  inaczej.
Czas eksploatacji ( pracy) rusztowa  wg ilo ci roboczogodzin danych robót wykonywanych
z rusztowania w zale no ci od sk adu brygady roboczej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót nale y przeprowadzi  ka dorazowo po ich monta u.
Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy monta u oraz
Inspektora Nadzoru.

Warunki i wymagania odbiorowe okre la Instrukcja monta u i eksploatacji danego rusztowania.
Ponadto odbiory rusztowa  ( przegl dy rusztowa ) nale y wykonywa  codziennie przed
rozpocz ciem pracy, sprawdzaj c:

• czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkszta cone, czy jest prawid owo zakotwione,
czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi?
• czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest w ciwy ( czyste,
nie liskie, stabilne), por cze ochronne ( czy nieobluzowane lub ich brak), czy nie zasz y
zjawiska maj ce ujemny wp yw na bezpiecze stwo rusztowania?

Ponadto nale y prowadzi  przegl dy dekadowe co 10 dni, które powinien przeprowadza
kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzi  winien stan rusztowa , czy w konstrukcji
rusztowa  nie ma zmian, które mog  spowodowa  katastrof  budowlan  lub stworzy
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
Ponadto nale y prowadzi  dora ne przegl dy rusztowania, zawsze po d szej przerwie w pracy
ni  2 tygodnie oraz po ka dej burzy, po ka dym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp.
Czynno ci sprawdzaj ce s  takie jak w odbiorze technicznym, przegl dzie codziennym i
dekadowym. Przegl dy wykonuje si  komisyjnie jak przy odbiorze.
Wszystkie odbiory rusztowa  i przegl dy winny by  dokonane protokolarnie. Wszystkie
zauwa one usterki winne by  w trybie pilnym po ka dym przegl dzie usuni te z
potwierdzeniem ich wykonania kolejnym protoko em.
Ka dorazowo po demonta u rusztowania nale y dokona  oceny stanu technicznego wszystkich
elementów rusztowania i sporz dzi  protokó  pokontrolny.
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9. ROZLICZENIE ROBÓT:
Rozliczenie robót nast puje na zasadach ustalonych w umowie pomi dzy Wykonawc  a
Zamawiaj cym, po zako czeniu robót i ich odbiorze ko cowym.

10.  PRZEPISY ZWI ZANE:
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
Dz. U. 178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymaga  dotycz cych bhp podczas

ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Ustawa o systemie oceny zgodno ci.
Rozporz dzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporz dzenie w sprawie wymaga  zasadniczych w sprawie rodków ochrony indywidualnej
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.
Rozporz dzenie w sprawie planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 8.PN-M-47900-
Rusztowania stoj ce metalowe robocze.Ogólne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowa .
PN-EN 74 - Z cza, ruby centruj ce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no nych
wykonywanych z rur stalowych.
PN-EN 12811-Tymczasowe urz dzenia budowlane.  Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr 5/11/2016

. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demonta e.
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1. WST P.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót demonta owo - rozbiórkowych dla wymiany konstrukcji
stropodachu przedmiotowego budynku i robót ociepleniowych przy elewacjach.

1,2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania niniejszej
szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporz dzaj cy
dokumentacj  projektow  mo e wprowadza  do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupe nienia
lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgl dniaj ce wymagania
Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji robót. Odst pstwa od wymaga  podanych w
niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj  techniczn .
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie prac przygotowawczych, demonta owych i rozbiórkowych przy
przedmiotowym budynku.
Niniejsz  SST obj ty jest nast puj cy zakres robót:
- rozbiórka opaski oko obudynkowej betonowej w zakresie niezb dnym do ocieplenia cian
fundamentowych,.
- rozbiórka istniej cego stropodachu z bindr drewnianych z pokryciem z blachy trapezowej,
-     demonta  stolarki okiennej w budynku - skrzyde  i o cie nic
-     demonta  stolarki drzwiowej w budynku - skrzyde  i o cie nic
-     demonta  instalacji odgromowej,
-     demonta  rynien i rur spustowych,
- wywóz zdemontowanej konstrukcji dachowej,
- wywóz stolarki okiennej i drzwiowej
- wywóz zdemontowanych blach trapezowych i innych elementów z blach (np. metalowych

cie nic).

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Specyfikacja Techniczna -Ogólna” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót s  podane w ST Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  prac i ich zgodno  z umow , specyfikacjami
technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru.
Polecenia inspektora nadzoru  przy  realizacji  budowy  b   wykonywane niezw ocznie, nie
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawc  pod gro
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie wykonawca.
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2. MATERIA Y.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w
„Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Materia y rozbiórkowe nale y gromadzi  w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i
sukcesywnie wywo one poza teren budowy.
Sposób sk adowania i transportu powinien by  zgodny z warunkami przyj tymi w kontrakcie.

3. SPRZ T.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano Specyfikacji technicznej ogólnej.

3.2. Sprz t do wykonywania robót.
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj
niekorzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

4.2. Transport materia ów i sprz tu.
Do transportu materia ów i sprz tu stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie i
zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Je eli d ugo
przewo onych elementów jest wi ksza ni  d ugo  samochodu to wielko  nawisu nie mo e
przekroczy  1m.
Przy za adunku i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega
przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportowych, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  i w ciwo  przewo onych materia ów i sprz tów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przyst pieniem do prac rozbiórkowych nale y teren oznakowa  zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy  przed dost pem osób postronnych.

5.2. Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pó niejszymi zmianami) w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych..
Roboty rozbiórkowe i urz dze  towarzysz cych obejmuj  usuni cie z terenu budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj  projektow , SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe nale y wykonywa  r cznie w sposób
okre lony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez
powodowania zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci
Wykonawcy, powinien on przewie  je na miejsce okre lone w niniejszej SST lub wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materia y, które zgodnie z niniejsz  SST staj  si

asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu budowy. Materia y odpadowe (stare
okna i gruz budowlany) nale y usuwa  z budynku r cznie. Stara  si  zapewni  minimum ha asu
i pylenia. Rusztowania, konstrukcje podpar  i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca
musi wykona  na w asny koszt.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych
robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót s  poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynno ci
technologicznych, zgodnie z przyj tymi podstawami nak adów kosztorysowych. Ilo  jednostek
obmiarowych robót okre la si  na podstawie przedmiaru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstaw  odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z
kosztorysem ofertowym.

8.2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny by  poszczególne fazy robót rozbiórkowych.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
aci si  za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pó niejszymi zmianami.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U.nr 202 poz.
2072)Rozporz dzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, monta u i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
Rozporz dzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu formy
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr 6/12/2016

Instalowanie okien i drzwi
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1. WST P.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce
wykonania odbioru robót, dostarczenia i monta u stolarki okiennej i drzwiowej dla
przedmiotowego zdania.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstaw  do kontroli i odbioru robót
obj tych niniejsz  specyfikacj .

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie robót
okre lonych w pkt. 1. Szczegó owy zakres robót okre la przedmiar robót obejmuj cy:
demonta  istniej cych i monta  nowych okien

1.4. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz kre leniami
podanymi w ST Wymagania ogólne", pkt 1.4.instalowanie okien i stolarki drzwiowej

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
przedmiarem robót, specyfikacj  techniczn  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne" , pkt 1. 5.
- pó niejszymi zmianami).

2.   MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne

2.1. Materia y stosowane do wykonania robót
Materia y powinny by  oznakowanie znakiem CE, co oznacza, e dokonano oceny ich
zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z
europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk
za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami
sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobów maj cych niewielkie znacznie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym
przez Komisj  Europejsk , albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s  to
wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny
zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany,
- termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.
- dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu,
   kraju pochodzenia, daty produkcji.
- wszystkie produkty powinny posiada  dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w
   budownictwie.
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2.2. Rodzaje materia ów – Stolarka okienna i drzwiowa PCV
Okna z PCV szklone potrójnie, zespolone, o wsp.  k = 0,9 (thermofloat)
Konstrukcja okna - jednoramowa
Podzia  okien - zachowa  istniej cy
Sposób otwierania - rozwierno-uchylne,
Konstrukcja o cie nicy i skrzyd a – PCV 3 komorowy lub wy szy
Kolor - bia y parapet zewn trzny - blacha ocynkowana lakierowana
Wspó czynnik przenikania ciep a U 1W/m2K
Wspó czynnik infiltracji powietrza - 0,3 m3/mhdaPa
Wspó czynnik izolacyjno ci akustycznej Rw do 37 dB
Wentylacja i odprowadzenie kondensatu pary wodnej mikrowentylacja

2.3. Aprobaty, certyfikaty
Aprobata Techniczna ITB AT-1 5-6039/2004

- Wszystkie materia y dostarczane jako wyroby gotowe z za wiadczeniami o jako ci
wyrobów.
- Materia y, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

- by  nowe i dostosowane do celu, któremu maj  s ,
- odpowiada  wymiarom i wymaganiom jako ciowym okre lonym w normach
  lub wiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- w przypadku braku norm i wiadectw dopuszczenia do stosowania w
   budownictwie,uzyska  pisemn  zgod  inwestora na ich zastosowanie, akceptowane
   przez w ciw  jednostk  naukowo- badawcz , np. Instytut Techniki-Budowlanej.

Uwaga:
Wykonawca przed przyst pieniem do wykonania stolarki okienne ji drzwiowej samodzielnie

dokona szczegó owego obmiaru otworów okiennych i drzwiowych.

2.4.  Wariantowe stosowanie materia ów
Podany „materia " stanowi propozycj  projektanta lub zamawiaj cego. Zgodnie z Ustaw
„Prawo Zamówie  Publicznych" art.29 ust.3 Wykonawca ma prawo zastosowa  ka dy
inny „równowa ny" wyrób po uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru

2.5.   Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów budowlanych
Materia y i wyroby mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:
-  w ciwie oznakowane i opakowane,
- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowied nimi dokumentami
odniesienia,
- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone protoko em
przyj cia,

2.6. Warunki przechowywania i sk adowania
Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni  Aprobat
Techniczn .
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3. SPRZ T1
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne pkt 3

3.2. Wymagania szczegó owe
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru. tj.

- wiertarka
- wiert a do metalu, drewna, betonu
- otek gumowy
- miara
- poziomnica
- rubokr t
- klimy drewniane

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne

4.2. Transport sk adowanie materia ów
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas
transportu materia y powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
Wymagania ogólne dotycz ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Wymagania szczegó owe
Sprawdzi  wymiary okien, oraz otwory okienne, luz mi dzy otworem okiennymi

cie nic  powinien wynosi :
- na szeroko ci otworu 2 + 6 cm
- na wysoko ci otworu 5 + 9 cm
- ustawi  w poziomie i pionie o cie nic  z zachowaniem przyj tych luzów zamontowa

cie nic  kotwami monta owymi lub ko kami rozporowymi - liczba w zale no ci od
zalece  producenta
- szczeliny mi dzy ram  a murem wype ni  piank  poliuretanow  zamocowa
parapety
- wykona  wyko czenia zewn trzne i wewn trzne
obróbki blacharskie nie mog  przykrywa  otworów odwadniaj cych okien .
Wykonawca powinien dokona  monta u okien zgodnie z szczegó ow  instrukcj
wbudowania tych wyrobów, dostarczon  przez ka dego producenta.

5.3. Ogólne zasady monta u stolarki
Monta  okien polega na :

- Przygotowanie otworu w cianie.
- Zdj cie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalno ci.
- Zdj cie skrzyd a z o cie nicy.
- Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony o cie nicy.
- Wstawienie o cie nicy w otwór.
- Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie o cie nicy za pomoc
klinów (kimy musz  by  usytuowane w naro ach).
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- Zawieszenie skrzyd a w celu sprawdzenia funkcjonalno ci okna.
- Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o cie nicy w murze.
- Zdj cie skrzyd a, i przymocowanie o cie nicy kotwami do muru.
- Za enie rozporów pomi dzy elementami o cie nicy w celu unikni cia przew .
- Wype nienie piank  poliuretanow  szczelin  mi dzy murem a o cie nic w
celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza  do
zabrudzenia o cie nicy piank ).
- Zdj cie rozporów i klinów, oraz za enie skrzyde .
- Wykonanie regulacji oku .

Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie y, w przypadku
wyst puj cych wad w wykonaniu o cie y lub zabrudzenia powierzchni o cie y, nale y naprawi
i oczy ci  o cie e.
Okna nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z tabel .

Wymiary zewn trzne okna
[cm]
wysoko  /szeroko

Liczba
punktów
mocowania

Rozmieszczenie punktów zamocowania
w nadpro u i progu                       na stojaku

 150-150 4 nie mocuje si
Ka dy stojak w 2 punktach w odl. ok 33cm
od nadpro a i ok.35 cm od progu

       150-200 6 po 1 punkcie w
nadpro u i progu w 1/2

       powy ej 200 8 po 2 punkty w nadpro u i
progu symetrycznie w odl.od
pionowej kraw dzi o cie a,
równej 1/3 szer.okna

Odleg  punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od kraw dzi przeci cia si
aszczyzny w garka z p aszczyzn  o cie a.

W sprawdzone i przygotowane o cie a nale y wstawi  okna na podk adkach lub listwach.
Nast pnie nale y osadzi  w sposób trwa y elementy kotwi ce w o cie ach.

W o cie ach bezw garkowych styk o cie nicy z o cie em nale y po zewn trznej stronie
okna wype ni  kitem trwale plastycznym, a na pozosta ej szeroko ci o cie nicy szczeliwem
termoizolacyjnym.
Ustawione okna nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru przek tnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na l m
wysoko ci okna, jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej d ugo ci elementów o cie nicy.
Odchylenie o cie nicy od p aszczyzny pionowej nie mo e by  wi ksze ni  2 mm. Ró nice
wymiarów przek tnych nie powinny by  wi ksze ni  2 mm przy d ugo ci przek tnej do l m. 3
mm - do 4m; 4mm - powy ej 2m d ugo ci przek tnej.

Po ustawieniu okna nale y sprawdzi  sprawno  dzia ania skrzyde  przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowanie o cie nic nale y dokona  za pomoc czników typu zaczepów,
gwintowanych haków do o cie nic, „wkr tów itp.

Mocowanie o cie nic za pomoc  gwo dzi jest nie dopuszczalne.
Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczelin
mi dzy o cie nic  a o cie em materia em izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do
stosowania dla tego celu. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwi zanych z jego
osadzaniem nale y dok adnie zamkn .
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5.4.Zamocowanie/zakotwienie okien w murze
5.4.1.Rozstaw zamocowa :

Miejsca zamocowa  musz  by  tak ustalone, aby by o zagwarantowane swobodne przenoszenie
si  na elementy budynku. Z regu y odst p pomi dzy poszczególnymi punktami zamocowa  przy
usztywnionych profilach powinien wynosi  najwy ej 700 mm. Odst p od naro ników, s upka
sta ego oraz ruchomego nie powinien przy tym przekracza  100 mm - mierz c od wewn trznego
naro nika, Wskutek czego powsta y odst p od zewn trznej kraw dzi naro nika do pierwszego
punktu zamocowania wynosi ok. 150 mm.
Dla rozmieszczenia zamocowa  obowi zuj  z regu y szkice schematyczne. W szczególnych
wypadkach konieczne s  dodatkowe zamocowania. Je li chodzi o wyrównania przemieszcze
mi dzy oknem a ram  monta ow  (wskutek zmian temperatury), nale y w przypadku
konstrukcji ram wzi  pod uwag  to, aby szczeliny po czeniowe mi dzy elementem budynku a
ram  monta ow  by y ca kowicie uwolnione od konieczno ci przenoszenia nawarstwionych
przemieszcze . W zwi zku z tym nale y przyjmowa  regu , e szczelina monta owa (odst p

cie nicy od muru) nie mo e by  mniejsza ni  10 mm.
5.4.2.Kotwy monta owe:

Wybór kotew nast puje poprzez uwzgl dnienie przenoszonych si , wytrzyma ci czonych
cz ci ( ciana ceglana, betonowa itp.) oraz wyst puj cych przemieszcze  w szczelinie
po czeniowej. Z regu y u ywa si  p askich kotew stalowych mocowanych na ko ki rozporowe.

5.4.3.Zamocowanie kotwami:
Kotew cienna jest wpuszczona w przewidziane na ni  miejsce w zewn trznej stronie

cie nicy. Mocuje si  j w odst pach 700 mm, przy czym zewn trzne punkty zamocowania
powinny le  oko o 100 mm (dla okien bia ych) i 200 mm (dla okien kolorowych) od naro y
wewn trznych.
Zamocowanie kotwy monta owej do o cie nicy odbywa si rub  samowierc  do stalowego
zbrojenia okna. Gdy kotwy zostan  zamontowane, okno zostaje wstawione w otwór w murze.
Przedtem w naro nikach uk ada si  klocki wyrównawcze.
Nast pnie okno zostaje ustalone dok adnie w pionie i poziomie za pomoc  poziomicy oraz
unieruchomione klinami drewnianymi. Przy oszklonych oknach nale y sprawdzi  poprawne
funkcjonowanie skrzyde . Je eli okno jest ustawione prawid owo, mocuje si  kotwy do muru.
Poleca si  z cze rubowe z 8 mm ko kami rozporowymi. U yte do zamocowania kliny
drewniane mo na ponownie u ywa .

5.4.4.Zamocowanie rubami o cie nicowymi:
Stolark  mo na po czy  bezpo rednio z murem za pomoc  specjalnych rub o cie nicowych
przez otwór nawiercony w o cie nicy. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa sie tak, jak przy
mocowaniu kotwami.
Szczególnie wa ne jest, a eby u ywa  przed onych wierte , wykluczaj cych uszkodzenie

cie nicy podczas wiercenia. Otwór w ramie okna musi odpowiada rednicy ruby a ruby i
wiert a dok adnie do siebie dopasowane.

ugo rub musi uwzgl dnia  grubo  mocowanej o cie nicy.
rednic rub nale y dopasowa  do rednicy ko ków i ci aru okna. Mur musi wytrzyma

nacisk rozpierania.
rub  wkr ca si  bezpo rednio w mur przy pomocy specjalnej ko cówki. Dla unikni cia

wygi cia o cie nicy
przed ostatecznym dokr ceniem rub zaleca si  wprowadzi  przek adk  drewnian , któr  po
dokr ceniu usuwa si .
Zamocowane z czki musza pewnie przenosi  dzia aj ce si y, które mia yby negatywny wp yw
na funkcjonowanie okien. Przy planowaniu zamocowa  nale y bra  pod uwag  nast puj ce
czynniki:
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- obci enie w asne: ci ar stolarki, wielko  i rodzaj szk a, rodzaj otworu itp.
- obci enie ruchowe: napór wiatru, wielko  stolarki, wysoko  itp.
- obci enia dodatkowe: dociskanie i szarpni cia przy otwieraniu i zamykaniu itp
Po wykonaniu powy szych czynno ci mo na przyst pi  do uszczelnienia szczeliny monta owej
piank  monta owo - uszczelniaj . Przy jej wyborze nale y uwzgl dni  szczególnie
temperatur  przy jakiej b dzie wykonywany monta . W okresie zimowym nale y bezwzgl dnie
zastosowa  piank  przystosowan  do stosowania w niskich temperaturach. Nale y równie
przestrzega  zalece  producenta pianki. Po wyschni ciu pianki odci  jej nadmiar. Wówczas
mo na przyst pi  do obróbki glifów zabezpieczaj c okna przed zabrudzeniem.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST Wymagania ogólne.
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj  na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
bie co, w miar  post pu Robót, jako ci u ywanych przez Wykonawc  materia ów zgodno ci
wykonywanych Robót z wymaganiami ST. W szczególno ci obejmuj :
- prawid owo , bezpiecze stwo prowadzonych robót.
- zgodno  robót z ustaleniami przetargowymi

6.2. Wymagania szczegó owe
W szczególno ci obejmuj :

- badanie dostaw materia ów,
- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materia ów do stosowania,
- kontrol  prawid owo ci wykonania Robót
- kontrol  poprawno ci i jako ci wykonania,
- ocen  estetyki wykonanych Robót.

Kontrola jako ci robót obejmuje nast puj ce badania:
- sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn
- sprawdzenie materia ów
- sprawdzenie wypoziomowania stolarki
- sprawdzenie trwa ci po cze

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
Obmiar Robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu
rzeczywistych ilo ci u ytych materia ów. Obmiar Robót obejmuje Roboty obj te umow  oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczno  wykonania uzgodnione

dzie w trakcie trwania Robót, pomi dzy Wykonawc , a Inspektorem Nadzoru.
Jednostk  obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji
kosztorysowej.
Szczegó owe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe nak ady
rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7

8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników bada  nale y sporz dzi  protokó y odbioru robót ko cowych. Je eli
wszystkie badania da y wyniki dodatnie, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne z
wymaganiami. Je eli cho  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za
niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowi zany jest
doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i przedstawi  je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA P ATNO CI
atno  na zasadach obowi zuj cych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym

okre lonym w umowie. Przyj te pozycje kosztorysowe obejmuj  wszelkie roboty niezb dne do
wykonania, w celu osi gni cia zak adanej Kontraktem jako ci danego elementu oraz w celu
osi gni cia zak adanej Kontraktem korzy ci, uwzgl dniaj c wszelkie roboty wynikaj ce z
wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynno ci technologicznych oraz koszty

ytych wszystkich potrzebnych materia ów sprz tu pomocniczego jak równie  koszty:
- roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materia ów z rozebranych
elementów, uk adanie, segregowanie materia ów rozbiórkowych na placu budowy,
- koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
- sprawdzenie prawid owo ci wykonanych robót,
koszty naprawienia uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez
wykonawców, utrzymania czysto ci i porz dku stanowisk roboczych,
- czynno ci zwi zanych z likwidacj  stanowisk roboczych,
- koszty sk adowania gruzu na wysypisku,
- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnie  i pozwole ,
- zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN 78:1993 Metody bada  okien. Forma sprawozdania bada .
PN-EN 78/Ak:1993 Metody bada  okien. Forma sprawozdania bada .
PN/B-02100 Skrzyd a i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre lenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1Bl 4/92 poz.
18
PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakr tki. Zakr tki wierzchnie z klameczk
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów

oceny zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. -w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie 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).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I,II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

-     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne
       wydanie OWEOB- 2003 rok.



PROJEKT PRZEBUDOWY DACHU
WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKU OSP W OTAL Y”

Strona 62 z 94
grudzie   2016 r.

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót

str. 62

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna

Nr 7/12/2016

Roboty malarskie
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L. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie
robót malarskich wg podzia u:

malowanie konstrukcji stalowych
malowanie tynków.

1.4. Podstawowe okre lenia
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz

okre leniami podanymi w SST Wymagania ogólne

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z

dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w SST

2. MATERIA Y
2. l. Woda
Do przygotowania farb stosowa  ka  wod  zdatn  do picia. Niedozwolone jest u ycie wód
ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i

namu .

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie  posta  cieczy o g sto ci mietany, uzyskanej przez rozcie czenie l
cz ci ciasta wapiennego z 3 cz ciami wody, tworz  jednolit  mas  bez zanieczyszcze  i grud.
Spoiwa bezwodne  Zastosowanie w budownictwie.

2.3. Rozcie czalniki
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :

  wod - do farb wapiennych,
 terpentyn  i benzyn  - do farb i emalii olejnych,
 inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiada  normom pa stwowym lub mie  cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem o
jako ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  normom pa stwowym lub mie wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania - wydajno  - 6-l0 m2/dm3 max. czas schni cia
- 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajno  - 15-16 m2/dm3

- max czas schni cia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania bia y

- do wyg adzania podk adu pod pow oki chlorokauczukowe
Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego

- do rozcie czania wyrobów chlorokauczukowych
Wyroby epoksydowe
Szpachlówka gruntuj ca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodporna wydajno  - 6-10
m2/dm3

- max. czas schni cia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk adnikowa wg PN-C-81911/9

- wydajno  - 4,5-5 m2/dm3
- max. czas schni cia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna bia a
- wydajno  - 5-6 m2/dm3

- max. czas schni cia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna szara

- wydajno  - 6-8 m2/dm3

- max. czas schni cia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajno  - 1,2-1,5 m2/dm3

- max. czas schni cia - 12 h
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno  - 6-8 m2/dm3

- max. czas schni cia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno  - 6-l0 m2/dm3

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

- lepko  umowna - min. 60,
- sto  - max. l,6g/cm3

- zawarto  substancji lotnych w % masy - max. 45%,
- roztarcie pigmentów - max. 90,
- czas schni cia pow oki w temp. 20°C i wilgotno ci wzgl dnej powietrza 65% do

osi gni cia   5 stopnia wyschni cia - max. 2 godz.
Wymagania dla pow ok

- wygl d zewn trzny - g adka, matowa, bez pomarszcze  i zacieków
- grubo  - 100-200 n
- przyczepno  do pod a - l stopie
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- elastyczno  - zgi ta pow oka na sworzniu o rednicy 3 mm nie wykazuje p kni  lub
odstawania od pod a,

- twardo  wzgl dna - min. 0,1
- odporno  na uderzenia - masa 0,5 kg spadaj ca z wysoko ci l,0 m nie powinna

powodowa  uszkodze  pow oki,
- odporno  na dzia anie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo e wyst powa

sp cherzenie pow oki.
Farby powinny by  pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w b bny lub wiaderka sto kowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

2.6. rodki gruntuj ce
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na ch onnych pod ach nale y stosowa  do

gruntowania farb  emulsyjn  rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,
z jakiej przewiduje si  wykonanie pow oki malarskiej.
 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y zagruntowa
rozcie czonym pokostem 1:1 (pokost:benzyna lakiernicza).
 Myd o szare stosowane do gruntowania pod a w celu zmniejszenia jego wsi kliwo ci
powinno by  stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST Wymagania ogólne pkt.  3

(kod 45000000-01). Roboty mo na wykonywa  przy u yciu p dzli, wa ków lub aparatów
natryskowych. Nie wolno stosowa  narz dzi, które mog  niekorzystnie wp yn  na jako
wykonywanych robót i zastosowanych materia ów.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST Wymagania ogólne pkt. 4 (kod

45000000-01). Do transportu materia ów i narz dzi stosowa  nast puj ce sprawne technicznie
rodki transportu: samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton, samochód dostawczy o
adowno ci 0,9 ton, Materia y nale y uk ada  w sposób zabezpieczaj cy przed mo liwo ci

przesuwania si  b  uszkodzenia podczas transportu. Przy za adunku i wy adunku oraz
przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów obowi zuj cych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  RB-1 Wymagania ogólne pkt. 5 (kod

45000000-01). Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by  ni sza
ni  + 8"C. W okresie zimowym pomieszczenia nale y ogrzewa . W ci gu 2 dni pomieszczenia
powinny by  ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zako czeniu malowania mo na
dopu ci  do stopniowego obni enia temperatury, jednak przez 3 dni nie mo e ona spa  poni ej
+ 1°C.
 W czasie malowania niedopuszczalne jest podgrzewanie malowanych powierzchni ciep ym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz dze  grzewczych.
 Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona  po: ca kowitym
uko czeniu ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych, ca kowitym u eniu posadzek,
usuni ciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie pod y
Pod a posiadaj ce drobne uszkodzenia powinny by  naprawione przez

wype nienie ubytków zapraw  cementowo-wapienn . Powierzchnie powinny by
oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj ce
tynki nale y odbi , a rysy poszerzy  i ponownie wype ni  zapraw  cementowo-
wapienn . Powierzchnie metalowe powinny by  oczyszczone i odt uszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podk adowej.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farb  wapienn  wymalowania mo na wykonywa  bez gruntowania

powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn
tego samego rodzaju, z jakiej ma by  wykonana pow oka, lecz rozcie czon  wod  w stosunku
1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa  pokostem. Przy
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si  odpowiednie farby
podk adowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si
gruntoszpachlówk  epoksydow .

5.3. Wykonywanie pow ok malarskich
Pow oki wapienne powinny równomiernie pokrywa  pod e, bez prze witów, plam i

odprysków. Pow oki z farb emulsyjnych powinny by  niezmywalne przy stosowaniu rodków
myj cych i dezynfekuj cych. Pow oki powinny dawa  aksamitno-matowy wygl d powierzchni.
Barwa pow ok powinna by  jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia pow ok bez uszkodze ,
smug, plam i ladów p dzla. Pow oki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie
barw  jednolit , zgodn  ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy,
plam i zmiany odcienia. Pow oki powinny mie  jednolity po ysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nale y na poszczególne warstwy stosowa  farby w ró nych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST Wymagania ogólne pkt. 6
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa :
sprawdzenie wygl du powierzchni, sprawdzenie wsi kliwo ci sprawdzenie wyschni cia
pod a, 6. l. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czysto ci.
Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona  przez ogl dziny
zewn trzne. Sprawdzenie wsi kliwo ci nale y wykona  przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil onej
powierzchni powinna pojawi  si  nie wcze niej ni  po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
Badania pow ok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich wykonywania dla
farb emulsyjnych nie wcze niej ni  po 7 dniach, dla pozosta ych nie wcze niej ni  po 14 dniach,
Badania przeprowadza si  przy temperaturze powietrza nie ni szej od + 5°C przy wilgotno ci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa :

- sprawdzenie wygl du zewn trznego,
- sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych

sprawdzenie pow oki na zarysowanie i uderzenia,
- sprawdzenie elastyczno ci i twardo ci oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi

normami pa stwowymi.
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Je li badania dadz  wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna  za wykonane
prawid owo. Je eli którekolwiek z bada  da o wynik ujemny, nale y usun  wykonane pow oki
cz ciowo lub ca kowicie i wykona  powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000-01).
Jednostk  obmiarow  jest l m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem pod a do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich
oraz uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne pkt. 8
8.1. Odbiór pod a

Zastosowane do przygotowania pod a materia y powinny odpowiada  wymaganiom
zawartym w normach pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powinno by  naprawione przez
wype nienie ubytków zapraw  cementowo-wapienn  do robót  tynkowych lub odpowiedni
szpachlówk . Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego
wykonania, nale y pod e przed gruntowaniem oczy ci .

8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wygl du zewn trznego pow ok malarskich polegaj ce na stwierdzeniu

równomiernego roz enia farby, jednolitego nat enia barwy i zgodno ci ze wzorcem
producenta. braku prze witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wype niaczy, brak plam, smug, zacieków, p cherzy, odstaj cych p atów pow oki, widocznych
go ym okiem ladów p dzla itp., w stopniu kwalifikuj cym powierzchni  malowan  do pow ok
o dobrej jako ci wykonania.
 Sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mi kk , we nian  lub bawe nian  szmatk  kontrastowego koloru.
 Sprawdzenie odporno ci pow oki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepno ci pow oki do pod a polegaj ce na próbie poderwania ostrym
narz dziem pow oki od pod a
Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod  polegaj ce na zwil aniu badanej
powierzchni pow oki przez kilkakrotne potarcie mokr  mi kk  szczotk  lub szmatk .
Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST Wymagania ogólne pkt. 9 .

aci si  za ustalon  ilo  m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem pod a do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa  lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.
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SZCZEGÓ OWA PECYFIKACJA TECHNICZNA
NR 8/12/2016

Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I–IV.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru wykopów w gruntach kategorii I-IV.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy przy czy wodoci gowych do posesji i obejmuj  wykonanie wykopów w gruntach kat.
I-IV.

1.4. Okre lenia podstawowe
boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi

nasypu lub wykopu.
Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szeroko ci dna wi kszej od 1,5 m.
Wykop w skoprzestrzenny - wykop, o szeroko ci dna mniejszej lub równej od 1,5 m
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o cianach pionowych

 nachyleniu1:0,25

2. MATERIA Y (GRUNTY)
Grunty uzyskane z wykopów powinny by  z one na odk ad do ponownego u ycia i w
maksymalny sposób wykorzystane. Grunty powinny spe nia  wymagania zawarte w niniejszej
ST i normie PN-S-02205.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w S-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt III.

3.2.  Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu do:
-     odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, adowarki),
-     jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki),
-     transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
-     sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.),
-     sprz t do odwadniania wykopów (pompy

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w ST S-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt IV. Wybór transportu gruntów nale y do Wykonawcy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej..

5.2.  Zasady prowadzenia robót
Wykopy powinny zosta  wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody

prowadzenia robot ziemnych (r czne lub mechaniczne) powinny zosta  dostosowane do
boko ci wykopu, warunków geotechnicznych, ustale  z Inspektorem Nadzoru i posiadanego

sprz tu mechanicznego.
W miejscach kolizji i zbli  z istniej  infrastruktur  podziemn  wszystkie roboty ziemne

nale y wykonywa  r cznie.
Wykopy w skoprzestrzenne nale y wykonywa  r cznie i umocni  obudow  poziom .
Szeroko  wykopu jest uwarunkowana sposobem wykonani a robót izolacyjnych na murach
piwnic i zwi ksza si  j  o 0,4 m jako rezerw  niezb dn  do prowadzenia prac, o ile projekt nie
stanowi inaczej.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego
ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji projektowej
obci a Wykonawc  robót ziemnych.

Wyrównanie dna wykopu i wykonanie pod a z dobrze zag szczonego piasku, nale y
wykona  bezpo rednio przed przyst pieniem do prac ociepleniowych.
Po wykonaniu robót izolacyjnych na obiekcie nale y wykona  zasypk  wykopów. Przestrze
wykopów nale y wype ni  gruntem piaszczystym nie zawieraj cym grud i kamieni. Mo na

 materia u wykopanego i od onego na odk ad.
Zasypka wykopów powinna:

– by  zag szczona warstwami co najwy ej 20 cm piaskiem
– wykona  zasypk  górnej cz ci wykopu warstwami gruntem rodzimym (z równoczesn

rozbiórk  odeskowania),
– teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nale y doprowadzi  do stanu

pierwotnego.
–
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST  pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami

okre lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególn
uwag  nale y zwróci  na:
a) zapewnienie stateczno ci cian wykopu,
b) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
c) zag szczenie warstwami zasypywanych wykopów.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00.00 pkt VIII.
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7.2. Zasady odbioru robót
Badanie materia ów i elementów obudowy wykopów nale y wykona  bezpo rednio na

budowie przez ogl dziny zewn trzne, porównuj c rodzaj materia ów z cechami podanymi w
opisie technicznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje si  przez ogl dziny zewn trzne i
porównanie z rysunkami oraz u ytkowanym sprz tem.

7.3. Zakres odbioru robót
1. Pomiary szeroko ci dna wykopu
            Pomiary wykonywa  ta  co 20 metrów w linii prostej
2. Pomiary zag bienia dna
            Pomiary wykonywa  niwelatorem co 20 metrów i w miejscach w tpliwych.
3. Test zag szczenia gruntu – wg próby Proctora. Stopie  Id powinien by  zdefiniowany

dla ka dej ustalonej warstwy.
4. Szeroko  dna wykopu
            Szeroko  dna wykopu nie powinna ró ni  si  od projektowanej z tolerancj  ± 5 cm
5. Zag bienie dna
            Zag bienie dna wykopu, okre lane pomiarem rz dnych wysoko ciowych przy u yciu

niwelatora nie powinno ró ni  si  od projektowanych rz dnych z tolerancj  –3cm do
+1cm.

6. Wspó czynnik zag szczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by
zgodny z okre lon  kategori  przeznaczenia gruntu.

8.   PODSTAWA P ATNO CI
Wymagania dotycz ce rozliczenia robót wraz z cen  jednostkow  zamieszczono w ST

Wymagania ogólne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWI ZANE
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
9/12/2016

Wykonanie i monta  drewnianej konstrukcji dachu
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1.  WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i monta  konstrukcji drewnianych wyst puj cych w obiekcie.
W zakres tych robót wchodz :
B.06.01.00. Wykonanie i monta  konstrukcji dachowej.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  MATERIA Y
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nale y stosowa  zgodnie z instrukcj  ITB – Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
B.06.01.00 stosuje si  drewno klasy K27 wed ug nast puj cych norm pa stwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzyma ciowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Tabela 1 - Wytrzyma ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale).
Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozci ganie wzd  w ókien 0,75 0,75

ciskanie wzd  w ókien 20 24
ciskanie w poprzek w ókien 7 7
cinanie wzd  w ókien 3 3
cinanie w poprzek w ókien 1,5 1,5
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Tabela 2 - Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27

ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
ki na ca ym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skr t w ókien do 7% do 10%
kni cia, p cherze, zakorki i zbitki:

a) g bokie
b) czo owe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna
Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne
Szeroko  s ojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na d ugo ci dwu kraw dzi zajmuj ca do 1/4

szeroko ci lub d ugo ci

Krzywizna pod na
a) p aszczyzn 30 mm – dla grubo ci do 38 mm

10 mm – dla grubo ci do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szeroko ci do 75 mm

5 mm – dla szeroko ci > 250 mm
Wichrowato 6% szeroko ci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko ci
Rysy, falisto  rzazu dopuszczalna w granicach odchy ek grubo ci i szeroko ci elementu.
Nierówno  p aszczyzn – p aszczyzny powinny by  wzajemnie równoleg e, boki prostopad e,
odchylenia w granicach odchy ek.
Nieprostopad  jest niedopuszczalna.
Wilgotno  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi  nie wi cej ni :

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
–

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchy ki wymiarowe desek powinny by  nie wi ksze:

– w d ugo ci:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo ci
– w szeroko ci:  do +3 mm lub do –1mm
– w grubo ci:  do +1 mm lub do –1 mm

a) odchy ki wymiarowe bali jak dla desek
b) odchy ki wymiarowe at nie powinny by  wi ksze:

dla at o grubo ci do 50 mm:
– w grubo ci:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilo ci
– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci
dla at o grubo ci powy ej 50 mm:

– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci
– w grubo ci:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci
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d) odchy ki wymiarowe kraw dziaków na grubo ci i szeroko ci nie powinny by
wi ksze ni  +3 mm i –2 mm.

e)  odchy ki wymiarowe belek na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3
mm i –2 mm.

2.2. czniki
Gwo dzie

Nale y stosowa : gwo dzie okr e wg BN-70/5028-12
ruby

Nale y stosowa :
ruby z bem sze ciok tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
ruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakr tki:
Nale y stosowa :
Nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakr tki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podk adki pod ruby
Nale y stosowa :
Podk adki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkr ty do drewna
Nale y stosowa :
Wkr ty do drewna z bem sze ciok tnym wg PN-85/M-82501
Wkr ty do drewna z bem sto kowym wg PN-85/M-82503
Wkr ty do drewna z bem kulistym wg PN-85/M-82505

rodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj ce przed dzia aniem
ognia powinny by  stosowane wy cznie rodki dopuszczone do stosowania decyzj  nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) rodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) rodki do zabezpieczenia przed sinizn  i ple nieniem
c) rodki zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia.

2.3. Sk adowanie materia ów i konstrukcji
Materia y i elementy z drewna powinny by  sk adowane na poziomym pod u utwardzonym

lub odizolowanym od elementów warstw  folii.
Elementy powinny by  sk adowane w pozycji poziomej na podk adkach
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodowa  ich deformacji. Odleg
sk adowanych elementów od pod a nie powinna by  mniejsza od 20 cm.

czniki i materia y do ochrony drewna nale y sk adowa  w oryginalnych opakowaniach w
zamkni tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj cych przed dzia aniem
czynników atmosferycznych.
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2.4. Badania na budowie
Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacj  In yniera.
Materia y uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
In ynier.
Odbiór materia ów z ewentualnymi zaleceniami szczegó owymi potwierdza In ynier wpisem
do dziennika budowy.

3.  SPRZ T
Do transportu i monta u konstrukcji nale y u ywa  dowolnego sprz tu.
– sprz t pomocniczy powinien by  przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno by  urz dzone zgodnie z przepisami bhp i

przeciwpo arowymi, zabezpieczone od wp ywów atmosferycznych, o wietlone z
dostateczn  wentylacj .

Stanowisko robocze powinno by  odebrane przez In yniera.

4.  TRANSPORT
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat  stateczno ci.
Sposób sk adowania wg punktu 2.3.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  przy udziale rodków,

które zapewni  osi gni cie projektowanej wytrzyma ci, uk adu geometrycznego i
wymiarów konstrukcji.

5.2. Belki no ne
Rozstaw i przekrój belek no nych powinny by  zgodne z dokumentacj  techniczn .
Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki:

– w rozstawie belek z podsufitk  do 3 cm
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m d ugo ci.

Belki powinny by  kotwione w cianach nie rzadziej ni  co 2.5 m.
Ko ce belek opartych na murze lub betonie powinny by  impregnowane rodkami

grzybobójczymi oraz zabezpieczone na d ugo ci oparcia pap .
Czo a belek powinny by  oddzielone od muru szczelin  powietrzn  szeroko ci co najmniej

3 cm.

6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj  odbiorowi.

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru s :
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Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 – ilo  m3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 – powierzchnia wykonana w m2.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty obj te B.06.00.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.  PODSTAWA P ATNO CI
aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne

dotycz ce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne

wspólne dla drewna okr ego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzyma ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwo dzie z drutu stalowego.

        PN-ISO 8991:1996                   System oznaczenia cz ci z cznych.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

nr 10/12/2016

Pokrycia dachowe z blach
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej SST s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót dachowych podczas realizacji wymiany konstrukcji
stropodachu budynku OSP w Otal zy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia niezb dnych robót
zwi zanych z wymian  stropodachu w ramach zadania okre lonego w pkt. 1.1 w OSP w Otal y.

Szczegó owy zakres, rodzaj i ilo ci robót podano w przedmiarze robót.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie dachu dwuspadowego o konstrukcji

drewnianej pokryty blacho-dachówkow  powlekan  na atach drewnianych. Obróbki blacharskie
oraz orynnowania z blachy stalowej powlekanej. Dopuszcza si  zastosowanie rynien i rur
spustowych z PCV.

1.4.  Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe u yte w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi

Normami i Ogóln  Specyfikacj  Techniczn  p. 1.4.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.1.6. Niniejsza specyfikacja obejmuje ca  robót zwi zanych z wykonywaniem
elementów dachowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania tych robót oraz ich zgodno  z
umow , projektem, pozosta ymi SST i poleceniami Inspektora zarz dzaj cego realizacj  umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.
Wykonawca dostarcza  b dzie nast puj ce informacje:
1. harmonogram i kolejno  prac dacharskich,
2. rysunki robocze wymagane przez Zarz dzaj cego realizacj  umowy,
3. wiadectwa jako ci przedstawione przez producenta materia ów,

2.  MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Techn. p.2.
Materia y stosowane do wykonywania pokry  dachowych powinny mie  m.in.:

aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,



PROJEKT PRZEBUDOWY DACHU
WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKU OSP W OTAL Y”

Strona 81 z 94
grudzie   2016 r.

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót

str. 81

certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
certyfikat na znak bezpiecze stwa,
certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm
polskich,
na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania.
sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz  sk adowanych
na budowie materia ów przeznaczonych do wykonania pokry  dachowych.

2.2. Rodzaje materia ów – blacha.
Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych powinny odpowiada  wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana p aska powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubo  blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metod
ogniow  — równ  warstw  cynku (2 75g/m2) oraz pokryta warstw  pasywacyjn  maj
dzia anie antykorozyjne i zabezpieczaj ce. Wyst puje w arkuszach o wym. 1000x2000mm
lub 1250x2000 mm.
Blacha stalowa powlekana pow okami poliestrowymi, grubo ci 0,5-0,55mm, arkusze o
wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.
Blachy profilowe, grubo ci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej pow okami
poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej pow ok
epoksydow  10 mikrometrów.
Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubo ci 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T 12,
T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

Wszystkie materia y do pokry  dachowych powinny by  przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcj  producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone protokolarnie.

3. SPRZ T
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2.  Sprz t niezb dny do wykonania robót
Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego
wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

Wykonawca powinien dysponowa rodkami transportu do przewozu materia ów oraz
drobnym sprz tem do wykonania robót obj tych niniejsz  ST.

Wykonawca powinien dysponowa  nast puj cych sprz tem:
-    rodkami transportu do przewozu materia ów,
-    rusztowaniem do wykonywania prac na wysoko ci,
-    sprz tem pomocniczym.
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4.  TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2.  Transport materia ów
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
ci gnik ko owy z przyczep .
Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie i

zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Blachy powinny by
uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu.
Je eli d ugo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko
nawisu nie mo e przekroczy  1 m.

Przy za – i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega
przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych rodki
transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Wymagania ogólne dla podk adów
Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:

pochylenie p aszczyzny po aci dachowych z desek, at lub p atwi powinno by
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
równo  powierzchni deskowania powinna by  taka, aby prze wit pomi dzy powierzchni
deskowania a at  kontroln  o d ugo ci 3 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku
prostopad ym do spadku i nie wi kszy ni  l0 mm w kierunku równoleg ym do spadku
(pochylenia po aci dachowej),
równo  p aszczyzny po aci z at lub p atwi powinna by  analogiczna, jak podano powy ej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podk adzie z at) lub 3 p atwiach (przy podk adzie z

atwi),
podk ad powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie  odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystaj cymi ponad powierzchni
pokrycia; szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna wynosi  od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych oko o 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by
wype nione materia em elastycznym lub kitem asfaltowym,
w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz
powinny by  usztywnione kraw dzie zewn trzne.

Pokrycia z blachy nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobów i wymaganiami producenta oraz norm  PN-B-02361:1999.
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5.2.  Pokrycia z blach samono nych z pow okami
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z pow okami metalicznymi: cynkowo - aluminiow ,

aluminiowo - cynkow , aluminiow , organiczn , wielowarstwow  uk adane na ci ym pod u
powinny spe nia  wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki monta u powinny
by  takie, by ni sze, p askie fragmenty wyrobu by y podparte na ci ej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj  z pow okami jw., uk adane na ci ym
pod u, powinny spe nia  wymagania normy PN-EN 502:2002.

Wyroby samono ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj  s  produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.

Samono ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na
korozj  z pow okami metalicznymi: cynkowo - aluminiow , aluminiowo - cynkow , aluminiow ,
organiczn , wielowarstwow  powinny spe nia  wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samono ne profilowane wyroby z blachy stalowej z pow okami jw. Powinny spe nia
wymagania norm: PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

czenie samono nych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z pow okami jw.
wykonuje si  na zak ad lub na r bek stoj cy. Mocowanie powinno by  schowane w obr bie
konstrukcji blachy, aby nie by o nara one na dzia anie czynników atmosferycznych.

W przypadku monta u profili dachówkowych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
blachy przycina si  za pomoc  no yc wibracyjnych, a w przypadku ma ego zakresu ci cia
za pomoc  pi y lub no yc do blach; nie wolno do ci cia u ywa  szlifierek k towych lub
innych narz dzi wytwarzaj cych podczas ci cia wysok  temperatur  - ze wzgl du na
korozj  miejsc ci tych,
po ci ciu i wierceniu nale y usun  wszystkie metalowe odpady mog ce spowodowa
odbarwienie powierzchni blach,
blachodachówki nale y uk ada  i mocowa  je za pomoc  wkr tów samonawiercaj cych do
lat drewnianych lub metalowych; wkr ty nale y wkr ca  za pomoc  wiertarek ze
sprz em, zwracaj c uwag , aby nie uszkodzi  przy tym nak adek EPDM; podk adka
powinna nieznacznie wystawa  poza brzeg górnej podk adki stalowej; wkr ty powinny by
umieszczone w rodku wg bienia, w dolnej fali; powinny by  mocowane w co drugiej fali,
w co drugim rz dzie dachówek, za  przy okapie i w kalenicy — w ka dej fali oraz w
ka dym szeregu dachówek na bocznej nak adaj cej si  kraw dzi,
przed monta em blach dachówkowych nale y zamontowa  haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nast pnie przyst pi  do uk adania profili rz dami od okapu do kalenicy,
rozpoczynaj c od prawego dolnego rogu; pierwszy szereg arkuszy musi by  u ony pod
prawid owym k tem ze wzgl du na niebezpiecze stwo skr cania arkusza; pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawid owy k t monta u; po
zamocowaniu deski mo na kilka pierwszych arkuszy u  bez przykr cania, w celu
znalezienia prawid owego sposobu u enia,
pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny by  wentylowane, tak aby powietrze
mog o swobodnie przep ywa  od okapu do kalenicy pod warstw  pokrycia z blachy,
niezb dne jest prawid owe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoc  specjalnych
uszczelek, w celu uniemo liwienia przedostawania si niegu i kurzu; w przypadku
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dachów p askich o pochyleniu po aci do 30° zaleca si  stosowanie uszczelek wzd  ca ej
kalenicy i okapu, zapewniaj c dost p powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy;
kalenic  dachów o k cie nachylenia po aci powy ej 30° mo na pozostawi  bez uszczelek,
zaginaj c do góry dolne cz ci fal,
wszystkie uszkodzenia pow ok powsta e w czasie transportu i monta u nale y zamalowa
farb  zaprawow .

5.4. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo ci od 0,5 mm do

0,6 mm mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót
nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw
wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia
powinny by  osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewn trznym w pod u powinny by
wyrobione koryta odwadniaj ce o przekroju trójk tnym lub trapezowym. Nie nale y
stosowa  koryt o przekroju prostok tnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzd
cian attykowych, cian budynków wy szych w odleg ci mniejszej ni  0,5m oraz nad

dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza  25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny
by  dostosowane do wielko ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN
1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999.
Rynny dachowe i elementy wyposa enia z PVC-U powinny odpowiada  wymaganiom w
PN-EN 607:1999,
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by :

o wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i
sk adane w elementy wielocz onowe,

o czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by
lutowane na ca ej d ugo ci,

o mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50cm,
o rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by :
o wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i

sk adane w elementy wielocz onowe,
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o czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach
poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej

ugo ci,
o mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m

w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

o rury spustowe odprowadzaj ce wod  powinny by  wpuszczone do rury eliwnej na
boko  kielicha (w przypadku odprowadzenia do kanalizacji).

6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.

6.2. Kontrola robót
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez

inspektora nadzoru przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry :
Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z
powo anymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

o w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

o w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) - po
zako czeniu prac pokrywczych.

Kontrola pokrycia z blachy:
o kontrol  mi dzyoperacyjn  i ko cow  dotycz  pokry  z blachy przeprowadza si

sprawdzaj c zgodno  wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-1024 5,
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

o uznaje  si ,  e  badania  da y  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  w ciwo ci
materia ów i pokrycia dachowego s  zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.  OBMIAR  ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstaw  dokonywania obmiarów, okre laj  zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest za czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostk  obmiarow  robót jest:
dla robót 45261213 - Krycie dachu blach  – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu; z
powierzchni dachu nie potr ca si  urz dze  obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe – 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR  ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania p atno ci podano w Specyfikacji

Technicznej pkt. 8 i 9.
Podstaw  do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blach  stanowi stwierdzenie

zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow  i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbiór podk adu
Badania podk adu nale y przeprowadzi  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej

pogody, przed przyst pieniem do pokrycia po aci dachowych.
Sprawdzenie równo ci powierzchni podk adu nale y przeprowadza  za pomoc   aty

kontrolnej o d ugo ci 3m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy
sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm, w kierunku prostopad ym do
spadku i 10 mm w kierunku równoleg ym do spadku.

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych; badania w
czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p
pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:

o podk adu,
o jako ci zastosowanych materia ów,
o dok adno ci wykonania pokrycia,
o dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót, po deszczu.
Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:

o dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
o dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a   oraz

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
o zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materia ów,
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o protoko y odbioru materia ów i wyrobów, które zawieraj :
-   zestawienie wyników bada  mi dzyoperacyjnych i ko cowych,
-   stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót

                                        pokrywczych z dokumentacj ,
-  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sk ad tej

                                       dokumentacji powinien wchodzi  program utrzymania pokrycia.
Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST da y
pozytywne wyniki.

Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by
odebrane. W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci
pokrycia, obni  cen  pokrycia,
w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane rozwi zania - rozebra  pokrycie (miejsc nie
odpowiadaj cych SST) i ponownie wykona  roboty pokrywcze.

8.3.  Odbiór pokrycia z blachy

sprawdzenie wygl du zewn trznego pokrycia (nie ma dziur, p kni , odchylenia r bków lub
zwojów od linii prostej, z cza s  prostopad e do okapu, itp.).

sprawdzenie umocowania i rozstawienia abek i apek;

sprawdzenie czenia i umocowania arkuszy;

sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniaj cych.

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :
sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników,

azów, itp.,
sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,
sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi (rury
spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych).

8.5. Zako czenie odbioru
Odbiór pokrycia blach  potwierdza si  protoko em, który powinien zawiera :

ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.
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9.  PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne zasady dokonywania p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstaw  p atno ci – pokrycie dachu blach .

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-EN 505:2002
PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999   Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do

pokry  dachowych uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozj .

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa enia z PVC-U. Definicje, wymagania i

badania.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

nr 11/12/2016

Instalacje odgromowe
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1 Wst p
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru Robót,
które zostan  wykonane w ramach zadania „Termomodernizacja budynku biurowego UKS w
Kaliszu”.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i nale y
je stosowa  w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robót
Szczegó owy zakres robót obejmuje:

Wymiana instalacji odgromowej napr anej (zwód poziomy).
Wymiana instalacji odgromowej napr anej (zwód pionowy).
Przeprowadzenie  Prób  Ko cowych
Opracowanie Dokumentów Wykonawcy i Dokumentacji Powykonawczej.

2 Materia y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w
Specyfikacji Ogólnej.
Materia y zastosowane w robotach musz  by  fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z
przeznaczeniem, dla którego zosta y wyprodukowane, za  wykonawstwo powinno
odpowiada  zasadom sztuki budowlanej. W przypadku braku przedmiotowych norm
Wykonawca przed y Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia swoje w asne katalogi lub
katalogi swoich dostawców. Wszystkie materia y wykorzystywane do realizacji robót powinny
by  fabrycznie nowe. Za wszystkie wbudowane materia y i urz dzenia odpowiedzialno  ponosi
Wykonawca.
Instalacj  odgromow  nale y wykona  z nast puj cych elementów:

- siatki zwodów na dachu
- przewodów odprowadzaj cych
- przewodów uziemiaj cych
- zacisków kontrolnych
- uziomów

Minimalne parametry poszczególnych elementów s  nast puj ce:
- zwody na dachu wykonane z drutu stalowego ocynkowanego  8 mm
- przewody odprowadzaj ce wykonane z drutu stalowego ocynkowanego  8 mm
- przewody uziemiaj ce wykonane z p askownika FeZn 25x4
- uziom otokowy wykonany z p askownika FeZn 30x4 lub wykorzysta  istniej cy

Urz dzenia i wyposa enie musi spe nia  wymagania przedmiotowych norm, warunków
dopuszczenia do stosowania oraz wymagania producenta.

3 Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu i transportu podano w Specyfikacji Ogólnej.
Sk adowanie materia ów elektrycznych powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si  ich w ciwo ci technicznych (jako ci) na skutek
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wp ywów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Nale y zachowa  wymagania
wynikaj ce ze specjalnych w ciwo ci materia ów oraz wymagania w zakresie bezpiecze stwa
przeciwpo arowego a w szczególno ci:

- go e druty i p askowniki stalowe przeznaczone do wykonania przewodów odgromowych
powinny by  dostarczone w kr gach, bez za ama  lub innych uszkodze  mechanicznych,

- pr ty, p askowniki i rury stalowe powinny by  dostarczane w odcinkach prostych o
ugo ci nie mniejszej ni  5m, a przeznaczone na uziomy – 3m,

- ruby, nakr tki i podk adki zwyk e i spr one przeznaczone do wykonania zacisków i
po cze rubowych powinny by  wykonane ze stali odpornej na korozj  lub ze stali
zwyk ej ocynkowanej albo w inny sposób zabezpieczone przed korozj ; pow oki ochronne
nie powinny powi ksza  rezystancji po cze ,

- materia y izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania sta ej izolacji
stanowiska powinny by  dostarczone w kr gach, bez za ama  i uszkodze ; parametry
elektryczne i mechaniczne materia ów izolacyjnych powinny by  podane w za wiadczeniu
o jako ci, wystawionym przez producenta.

4. Transport
Transport powinien by  wykonywany pojazdami o odpowiedniej d ugo ci, tak by wolne ko ce
wystaj ce poza skrzyni adunkow  nie by y d sze ni  1 metr. Pr ty i p askowniki w kr gach
powinny w ca ci le  na p asko na powierzchni adunkowej.
Sk adowanie materia ów powinno si  odbywa ci le wed ug wytycznych producenta.

5 Wykonanie Robót
Wymagania ogólne dotycz ce wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.
Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji odgromowej nale y:

1. Do projektowania instalacji nale y korzysta  z metody k ta ochronnego, tocz cej si  kuli i
wymiarowania sieci.

2. Uk adanie zwodów na dachu nale y wykona  w nast puj cy sposób:
- przy nachyleniu dachu ponad 30o jeden z przewodów siatki zwodów nale y prowadzi

wzd  kalenicy
- zwody podwy szone stosowa  tylko na obrze u dachu w cz ci p askiej i nad kalenic

przy dachach dwuspadowych
- zamocowanie zwodów musi by  trwa e w odpowiedniej odleg ci od dachu
- wszystkie elementy zabudowy dachu nale y wyposa  w zwody i po czy  z siatk

zwodów
- metalowe elementy zabudowy dachu nale y przy czy  do najbli szego zwodu
- nie prowadzi  zwodów nad kominami

3. Przewody odprowadzaj ce uk ada  na elewacji na wspornikach dystansowych
4. Po czenia elementów instalacji piorunochronnej wykona  jako:

- spawane
- zaciskowe
- rubowe

5. Po czenia przewodów odprowadzaj cych z uziomem nale y wykona  poprzez z cza
kontrolne, montowane na wysoko ci od 0,3 do 1,8 m nad poziomem ziemi
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6. Przewody odprowadzaj ce , w razie konieczno ci, mo na prowadzi  w elewacji. W takim
wypadku nale y umie ci  je w rurze PVC grubo ciennej u onej w zatynkowanej
bru dzie.

7. Po czenia przewodów uziemiaj cych z uziomem nale y wykona  przez spawanie lub za
pomoc  po cze rubowych.

8. Przewody uziemiaj ce nale y ochroni  przed korozj  poprzez pomalowanie ich farb
antykorozyjn  lub lakierem asfaltowym.

9. Uziomy nale y uk ada  na g boko ci 0,6 m i w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od
budynku.

10. Uziomów nie wolno zabezpiecza  przed korozj  za pomoc  substancji nie przewodz cych.
Przewody ochronne powinny by czone w nast puj cy sposób:

1. Po czenia i przy czenia przewodów ochronnych w ciwych i zast pczych nale y
wykona  jako sta e; przerwanie lub rozlu nienie tych po cze  nie powinno by  mo liwe
bez u ycia narz dzi; po czenia sta e mo na wykonywa  przez spawanie, spajanie na
zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk rubowy; w przypadku czenia przewodu
ochronnego z os on  metalow  przewodów lub kabli dopuszcza si  równie  lutowanie,

2. Przewody z go ego drutu nale y czy  po czeniem rubowym na zak adk  przy u yciu co
najmniej dwóch objemek dwu rubowych; d ugo  zak adki powinna wynosi  co najmniej
10cm lub po czeniem spawanym na zak adk  o d ugo ci co najmniej 10cm,

3. Przewody z ta my go ej nale y czy  po czeniem spawanym lub nitowanym na zak adk
o d ugo ci co najmniej 10cm lub rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu
ko cówkach ta my, b  po czeniem rubowym,

4. Po czenia rubowe nale y wykonywa rubami o rednicy co najmniej 10mm (gwint
M10) ze stali odpornej na korozj  lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozj ,

5. Po czenia rubowe nale y wykonywa  w taki sposób, aby ponad nakr tk  wystawa y co
najmniej dwa zwoje gwintu ruby; nakr tk  nale y odpowiednio mocno dokr ci  i
zabezpieczy  podk adk  spr yst  przed samoczynnym rozlu nianiem,

6. Powierzchnie stykowe po cze rubowych nale y przed dokr ceniem oczy ci  i pokry
wazelin  bezkwasow ,

6 Kontrola jako ci
Wymagania ogólne dotycz ce Kontroli jako ci Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

6.1 Badania jako ci robót w czasie budowy.
Badania jako ci robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z wytycznymi

ciwych WTWiORB-M cz.V. Instalacje Elektryczne oraz wymaganiami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materia ów i systemów technologicznych.

1. Instalacja odgromowa przekazywana jest do eksploatacji po sprawdzeniu:
a. kompletno ci dokumentacji powykonawczej
b. zgodno ci z projektem technicznym
c. zgodno ci wykonanej instalacji z przepisami ochrony po arowej i BHP
d. pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów technicznych
e. prawid owej pracy instalacji

2. Przyj cie instalacji do eksploatacji dokonywane jest protoko em przyj cia.
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3. Po przyj ciu instalacji do eksploatacji Wykonawca zobowi zany jest do usuwania
ewentualnych usterek okre lonych w protokole odbioru ko cowego, jak równie  w czasie
trwania gwarancji na wykonane roboty.

4. Terminy usuni cia wad i usterek okre la Inspektor Nadzoru w porozumieniu z
Wykonawc .

Wykonawca powinien przed  Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty producenta dla
zastosowanych materia ów, aby udokumentowa , e spe niaj  wymagania norm i wymagania
Zamawiaj cego.

6.2 Inspekcje, Próby Ko cowe
Ogólne wymagania w zakresie Inspekcji i Prób Ko cowych podano w Specyfikacji ogólnej.
1. Przed odbiorem wykonawca przygotowuje dokumentacj  powykonawcz  oraz

wiadczenie o zako czeniu robót.
2. Podczas odbioru nast puje ca ciowy przegl d instalacji pod k tem zgodno ci wykonania

z projektem, zastosowanych materia ów.
3. Do odbioru nale y przygotowa :

- dokumentacj  powykonawcz
- metryk  urz dzenia piorunochronnego
- protokó  bada  urz dze  piorunochronnych
- certyfikaty dla zastosowanych materia ów

4. Instalacja piorunochronna , przed odbiorem, podlega:
- sprawdzeniu ci ci, metalicznych po cze  oraz zgodno ci z projektem
- sprawdzeniu sposobów i odleg ci mocowania elementów instalacji
- pomiarom rezystancji uziemienia

5. Do odbioru ko cowego sporz dzony zostaje odpowiedni protokó , którego za cznikami
 wszelkie atesty i protoko y pomiarowe.

7 Normy i przepisy zwi zane
PN-IEC 61024-1: 2001 Ap.1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ap.1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

Wybór poziomów ochrony dla urz dze  piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

Przewodnik B – Projektowanie, monta , konserwacja i
sprawdzanie urz dze  piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1: 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogólne.

PN-IEC/TS 61312-2: 2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Cz  2: Ekranowanie obiektów, po czenia
wewn trz obiektów i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3: 2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Cz  3: Wymagania dotycz ce urz dze  do
ograniczania przepi  (SPD).

PN/E - 05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
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WTWiORB-M- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych
cz.V. Instalacje Elektryczne


