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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45000000-7

1.

WYMAGANIA OGÓLNE

Wstę p
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji
przedsięwzięcia: Remont dachu budynku internatu ZSzP im. J. Marcińca w Koźminie
Wlkp.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zamawiający: ZSzP im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.
Instytucja finansują ca inwestycję :……………………………………………………
Organ nadzoru budowlanego:…………………………………………………………
Wykonawca: wył oniony w przetargu
Zarzą dzają cy realizacją umowy:……………………………………………………..
Przyszł y uż ytkownik: ………………………………………………………………….

1.3. Charakterystyka przedsię wzię cia
1.3.1. Przeznaczenia obiektów i rozwią zania funkcyjno - uż ytkowe
Przedmiotem inwestycji jest: Remont dachu budynku internatu ZSzP im. J. Marcińca
w Koźminie Wlkp.
Remont ma na celu dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb wynikających z
przyjętego zamierzenia inwestycyjnego, oraz dostosowanie go do obowiązujących
przepisów prawnych. W celu zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego należy
uwzględnić:

Roboty rozbiórkowe obejmujące:
- rozbiórka pokrycia dachu i poszycia oraz podłóg drewnianych z wypełnieniem
stropów nad II piętrem,

remont konstrukcji i pokrycia lukarn

wymiana zaznaczonych na rysunku części krokwi oraz niezbędnych elementów

konstrukcyjnych wstępnie ujętych w projekcie - koniecznych do zweryfikowania

po całkowitej ich odkrywce

oczyszczenie, konserwacja konstrukcji drewnianej dachu,

rozbiórka i przemurowanie części kominów,

wykonanie impregnacji konstrukcji drewnianej środkami ognio- i grzybobójczymi

montaż folii paroprzepuszczalnej

wykonanie wyłazów dachowych w rejonie kominów.

montaż dachówki

montaż opierzenia i orynnowania z blachy tytan-cynk

montaż części podłogi z desek drewnianych
Program użytkowy i zestawienie powierzchni użytkowych:
Dotychczasowy sposób użytkowania obiektu – od wielu lat obiekt jest użytkowany jako internat
szkoły ponadgimnazjalnej im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim.
Powierzchnia całkowita i wysokość kondygnacji poddasza nieużytkowego, określona na
podstawie inwentaryzacji z 2015 roku:
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Poddasze nieużytkowe (strych)

ok. 613,40 m2 / hmax= 3,30 m

1.3.2. Ogólny zakres robót
1.3.2.1. Rodzaje wystę pują cych robót
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji
Wspólnego Sł ownika Zamówień . Grupy robót wystę pują ce przy realizacji
projektu:
452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inż ynierii lą dowej i
wodnej
453 – roboty w zakresie instalacji budowlanych
454 – roboty wykoń czeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1.3.3. Zakres robót obję tych ST
Niniejsze opracowanie obejmuje:
 roboty rozbiórkowe
 roboty murowe
 roboty instalacyjne
 roboty wykoń czeniowe
1.3.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę
realizacji robót

PROJEKT

Rysunki:
NAZWA RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

SKALA

Rzut poddasza

1

1:50

Rzut konstrukcji dachu

2

1:50

Rzut połaci dachu

3
4

1:100

Elewacje
Przekrój A-A ze
szczegółami
Przekrój B-B i C-C ze
szczegółami
Przekrój D-D i E-E ze
szczegółami

5
6
7

1:100
1:50
1:50
1:50

1.3.5. Nazwy i adresy jednostek projektowych
FIRMA:

Pracownia Projektów i Usług Budowlanych
mgr inż. Mirosława Witczak
tel./fax: (062) 722-82-17;
e-mail: m.witczak@biurowitczak.pl

INWESTOR:

ZSzP im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.

BRANŻA:

Opracowanie wielobranżowe;

STADIUM:

Projekt budowlany

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
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PROJEKTANT:

mgr inż. Mirosława Witczak upr.UAN 7342-29/92

1.3.7. Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub
inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jeśli w czasie realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga
uzupełnień wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do
akceptacji zarządzającemu realizacją budowy.
1.3.8. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje się w Krotoszynie ul. Floriańska 10 dz. nr 1044/2 i 1044/1 (Obręb:
Krotoszyn) i stanowi teren ogrodzony działki będącej we władaniu Zamawiającego. Na
terenie budowy znajduje się dostęp do sieci wodnej i elektrycznej.
1.3.9. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.3.10. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
b) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
c) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
d) obiekt małej architektury.
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.4. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
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1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.
1.4.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.18. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.20. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
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1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.22. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.
1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.24. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.25. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.26. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.27. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.29. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.30. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą
do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.32. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty
budowlane.
1.4.37. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.
1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.41. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest
obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte był y w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
8

Remont dachu budynku Internatu przy ZSzP im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkpolskim
Lokalizacja: Działka nr 1533, ul. Strzelecka 2

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiał y mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

1.5.5.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca
będzie:
- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,
ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.5.6.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
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odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.8.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2.

MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
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potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarządzającym nieruchomością.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Podane "materiały" w ST stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób.
3.

SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

4.

TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
graficznej,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
11

Remont dachu budynku Internatu przy ZSzP im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkpolskim
Lokalizacja: Działka nr 1533, ul. Strzelecka 2

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
12

Remont dachu budynku Internatu przy ZSzP im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkpolskim
Lokalizacja: Działka nr 1533, ul. Strzelecka 2

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez wykonawcę.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia
robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
-

[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.

OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym
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lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR - ach oraz KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej tj. przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i
ew. uzupełniające lub zamienne), protokoły odbiorów robót ulegających
zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie
gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy) robót”.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
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roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku
VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom I, II,
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”,
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
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2001.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45110000-1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót rozbiórkowych występujących przy zadaniu: Remont dachu budynku internatu
ZSzP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie:
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego z łatami,
- rozebranie części kominów,
- demontaż istniejącego wyłazu dachowego
- demontaż elementów konstrukcji dachu przywidzianych do wymiany,
- rozbiórka opierzeni, rynien i rur spustowych
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST.
2.

Materiały
Dla robót rozbiórkowych występują następujące materiały: belki stalowe nadprożowe, cegła, bloczki
betonowe, beton, drewno do stemplowania, cement, piasek

3.

Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.

Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie,
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki składować w
wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji.
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6.

Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7.

Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne.
Wszystkie roboty objęte A.02.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Przy odbiorze
podlegają sprawdzeniu:
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki,
- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.

Podstawa płatności
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45261200-6

1.

POKRYCIA DACHOWE

Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, występujących przy
zadaniu: Remont dachu budynku internatu ZSzP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad
dach budynku tzn.:
 Pokrycie dachu.
 Obróbki blacharskie.
 Rynny i rury spustowe.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.

Materiały.
Budynek Internatu przy ZSzP im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp. jest obiektem zabytkowym
wpisanym do rejestru zabytków. W związku z powyższym, aby zachować historyczny wygląd i
specyfikę budynku zastosowano dachówkę zakładkową np. Marsylka Mondo11 firmy Koramic,
staromiejska angoba lub naturalny kolor cegły , wymiary 45,8x28,4cm (LUB RÓWNOWAŻNE).
2.1. Dachówka ceramiczna zakładkowa
Należy zastosować dachówkę ceramiczną zakładkową typu np. Marsylka
w kolorze
staromiejska angoba lub naturalny kolor cegły, o powierzchni profilowanej, o wymiarach
45,8x28.40
- Mrozoodporność – 150 (liczba cykli)
- Nasiąkliwość - do 8,5%
- Powierzchnia: profilowana
2
- Wydajność – około 11szt./m
2.2. Gąsiory ceramiczne BG
Należy zastosować gąsiory ceramiczne „z noskiem” w kolorze dachówki
- Mrozoodporność – 150 (liczba cykli)
- Nasiąkliwość - do 8,5%
- Powierzchnia: profilowana
- Wydajność – około 3szt./mb
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2.3. Dachówka wentylacyjna
Należy zastosować akcesoria ceramiczne w kolorze dachówki z linii dachówki podstawowej czyli
np. Marsylka Mondo 11 firmy Koramic, staromiejska angoba lub naturalny kolor cegły (LUB
RÓWNOWAŻNE).
2.4. Obróbki blacharskie.
Blacha cynkowo - tytanowa w PN – EN 612, EN 1624.
Proponuje się zastosowanie blachy o grubości rdzenia stalowego: 0,55mm. Jest to blacha
cynkowo – tytanowa (płaska), naturalna o kolorze srebrzystoszarym. Blacha taka nie wymaga
konserwacji – pod wpływem czynników atmosferycznych, ponieważ samoczynnie tworzy się
warstwa ochronna. Charakteryzuje się dużą plastycznością umożliwiającą łatwe formowanie,
trwałością ponad 100 lat oraz łatwym lutowaniem.
Szerokości arkusza – 1000mm
Długości arkusza – 2000, 3000mm
2
Masa1m – 4,0kg
2.5. Systemy rynnowe.
Należy zastosować system rynnowy z PVC.
Zastosowane profile:
- Rynny ø120,
- Rury spustowe ø100,
Rynny i rury w kolorze popielatym. Sposób łączenia – mocowane na klej.
Wszystkie dodatkowe elementy montażowe rynien i rur spustowych należy przyjmować zgodnie
z ofertą systemową producenta.
3.

Sprzęt.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu: młotek dekarski, wkrętarka
akumulatorowa, nożyce ręczne, palnik oraz nitownica

4.

Transport.
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST

5.

Wykonanie robót.
5.1. Układanie dachówki
Układanie dachówek rozpocząć od pierwszej łaty poniżej kalenicy. Aby uzyskać najlepszy
wygląd dachu ułożyć należy zakłady dachówek tak, aby nie były widoczne z głównej linii widoku
dachu. Kierunek układania jest dowolny. Dachówkę mocujemy wstępnie tylko na górnej
krawędzi.
Dachówka ostatniego rzędu kalenicowego powinna być przycięta do odpowiedniej długości i
zagięta do góry na ok. 25mm. W przypadku, gdy szerokość najwyższego rzędu jest zbyt mała
na zastosowanie ciętego panelu, należy zastosować dachówkę kalenicową.
Następne rzędy dachówki ułożyć bez przybijania, przesuwając się z pracami w kierunku okapu.
Po ułożeniu kilku rzędów dachówek, należy je przybić. W rzędzie okapowym dachówki przybijać
do łaty bazowej, gwoździe należy wbijać od góry, 10 mm w bok od najwyższego punktu
dachówki. Po zakończeniu układania dachówek pokryć łby gwoździ masą i posypką.
MONTAŻ GĄSIORA OKRĄGŁEGO
Przed właściwym montażem należy wyznaczyć położenie łat mocujących używając jako
przymiaru gąsiora okrągłego. Następnie zamocować łaty o wymiarach 50mmx25mm oraz taśmę
wentylacyjną po obydwu stronach kalenicy. Łaty przybić gwoździami w najwyższych punktach
dachówki. Następnie założyć gąsior i przybić go czterema gwoździami po obydwu stronach. W
ten sam sposób wykonać obróbkę naroży. Innym sposobem jest zastosowanie łaty kalenicowej
mocowanej na uchwytach BWK oraz uszczelnienia kalenicy taśmą wentylacyjną. Metoda ta
może być stosowana również do wykonania obróbek naroży gąsiorem okrągłym.
KOSZ
Po zamocowaniu obróbki kosza, dociąć dachówkę z odpowiednim skosem zaginając w dół (min.
20 mm) dociętą krawędź dachówki. Kierunek wykonywania prac jest taki sam jak na połaciach:
od góry do dołu. Szerokość kosza po zamontowaniu dachówki nie powinna być mniejsza niż
125mm.
OBRÓBKA KRAWĘDZI NAROŻNYCH
Obróbkę naroży wykonać sposobami opisanymi przy obróbce kalenic. Należy pamiętać o
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zagięciu do góry krawędzi docinanych dachówek. W celu ułatwienia prac zastosować gąsior
startowy.
OBRÓBKI KOMINA
Krawędzie dachówek przylegające do ścian komina zagiąć do góry około 75 mm. Narożniki
dodatkowo uszczelnić naklejając papę samoprzylepną. Następnie wykonać typową obróbkę
blacharską, gdzie tylna krawędź obróbki zagięta będzie do góry i umieszczona w poziomym
zakładzie dachówek. Dodatkowo zabezpieczyć obróbkę stosując taśmę wentylacyjną.
5.2. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
Roboty blacharskie z blachy tytanowo cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie wolno wykonywać na podłożach oblodzonych.
Zabezpieczenia dachowe (obróbki) przy kominach, murach, wywietrzakach powinny być
wykonane z blachy powlekanej w kolorze brązowym.
Przy kominach i murach arkusze zabezpieczeń powinny być łączone między sobą i z
blaszanym pokryciem połaci dachowej na rąbki leżące podwójnie.
Umocowanie zabezpieczeń do murów ze spoinami powinno być wykonane w sposób
następujący: przy murach z „wydrami" górny brzeg części pionowej zabezpieczenia
(kołnierza) powinien być zagięty na szerokość 10 do 15 mm i przymocowany do muru
haczykami; odległość pomiędzy haczykami nie powinna być większa niż 40cm: część pionowa
zabezpieczenia powinna dochodzić do górnej krawędzi ‘wydr"; odległość od połaci dachowej
do górnej krawędzi zabezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż 15cm.
Przy murach bez „wydr" górna krawędź części pionowej zabezpieczenia (kołnierza) powinna
się znajdować nad połacią, dachową 15 do 30 cm i powinna być dociśnięta paskiem blachy o
szerokości 8 do 9 cm, przymocowana do muru haczykami, wbitymi w spoiny; odległość
pomiędzy haczykami 30 do 40cm. Szczelina między brzegiem blachy a murem powinna być
wypełniona kitem trwale plastycznym.
Zabezpieczenia przy kominach od strony kalenicy powinny być wykonane w postaci obojów
umożliwiających odpływ wody spoza kominów.
Wyłazy dachowe powinny być zabezpieczone fartuchami i kołnierzami wykonanymi i
połączonymi z połacią dachową jak arkusze przy kominach.
5.3. Rynny:
Rynny powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,6 do 0.7 cm
Rynny wiszące z blachy stalowej powlekanej łączone są złączką, która jest wyposażona w
uszczelkę – połączenie to nie wymaga ani klejenia ani dodatkowego uszczelnienia. Klamra
zakładana jest na dwie rynny, pomiędzy, którymi należy zostawić odstęp około 5mm.
Dylatacja pozwoli uniknąć wypaczania się rynny na wskutek rozszerzalności termicznej.
Klamrę należy zapiąć a następnie zagiąć metalowy języczek, który uniemożliwi rozpięcie
połączenia.
Denka rynny powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny.
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroże o kącie
mniejszym niż 120st. - usztywnione.
Uchwyty do rynien należy mocować gwoździami blacharskimi w odstępach nie większych niż
50cm do desek okapowych. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość
równą grubości uchwytu.
5.4. Rury spustowe:
Rury spustowe z PCV o średnicy 150mm
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów rur spustowych połączonych
w odcinek zapewniający odprowadzenie wody z rynny do gruntu. Łączenie rur odbywa się są
za pomocą specjalnej złączki, skierowanej częścią kołnierzową do dołu. W kołnierzu należy
pozostawić około 10mm luzu niezbędnego ze względu na rozszerzalność termiczną rur.
Bezpośrednio pod złączką musi być zamontowany uchwyt Rury spustowe powinny być
umocowane w sposób trwały poprzez uchwyt zamocowany w ścianie rozstaw uchwytów nie
może być większy niż dwa metry. Rury spustowe należy wprowadzić do rur kanalizacyjnych
na głębokość kielicha. W takim przypadku na dolnym odcinku rury spustowej należy
zamocować czyszczak posiadający wewnątrz kratkę, na której zbierają się zanieczyszczenia z
rynny, ewentualnie bezpośrednio z kanalizacją za pomocą uniwersalnego wpustu
deszczowego.
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6.

Kontrola jakości.
6.1. Materiały izolacyjne.
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.
d) W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
e) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
f) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
g) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.

Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót.
8.1. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni
podłoża (łat) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą
szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie
powinien przekroczyć 5 mm w kierunku prostopadłym i 10mm w kierunku równoległym do
pochylenia dachu
8.2. Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
 podłoża (łat drewnianych),
 jakości zastosowanych materiałów,
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę
do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1.





Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami,
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Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów
kanalizacyjnych.
9.

Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. - Płaci się
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10.

Przepisy związane.
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45262500-6

1.

ROBOTY MUROWE

Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych występujących przy zadaniu: Remont
dachu budynku internatu ZSzP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
 Wykonanie przemurowania kominów,
 Przedłużenie kominów ponad połać dachu.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST.

2.

Materiały.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych.
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
 2 na 15 sprawdzanych cegieł
 3 na 25 sprawdzanych cegieł
 5 na 40 sprawdzanych cegieł

3.

Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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5.

Wykonanie robót.
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w
murze polewać lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej
zaprawy.
5.1. Mury z cegły pełnej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych:
 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać
17 mm, a minimalna 10 mm,
 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 510 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%
całkowitej liczby cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

6.

Kontrola jakości.
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,
 wymiarów i kształtu cegły,
 liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia,
 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg tabeli:
Lp. Rodzaj odchyłek
1

2

3

4

5

Dopuszczalne odchyłki mm
mury spoinowane
Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni
Odchylenia od pionu:
-na wysokości 1 metra
- na wysokości kondygnacji
- na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu:
- na 1 m długości
- na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr długości
- na całej długości

3
10

6
20

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30

1
10

2
20

Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm
ponad 100 cm

szerokość
wysokość
szerokość
wysokość

+15,
+10,
+15,

+6, -3
-1
-5
-10

+15,
+10,
+15,

+6, -3
-10
-5
-10

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.

Odbiór robót.
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące
dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte B.04.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.

Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. - Płaci się
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy związane.
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
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PN-B-30000: 1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

powszechnego użytku.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.
Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45321000-3

1.

IZOLACJE

Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji w celu realizacji przedsięwzięcia: Remont dachu budynku
internatu ZSzP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2.

Materiały.
2.1. Membrana wysokoparoprzepuszczalna położona na krokwiach
Wysokoparoprzepuszczalna membrana wstępnego krycia do izolacji dachów to wysokiej klasy
powłoka do stosowania jako jedna z niezbędnych warstw w konstrukcji dachu. Z punktu
widzenia składu i budowy jest to wielowarstwowa włóknina polipropylenowa. Wśród
materiałów dekarskich należy ją sklasyfikować jako Wysokoparoprzepuszczalną Folię
Wstępnego Krycia. Oznacza to, że umieszcza się ją bezpośrednio na izolacji termicznej (na
styk). Folia reguluje procesy związane ze skraplaniem się pary wodnej i gromadzeniem się
skroplin gdyż jest tak zbudowana, że nie przepuszcza wody, doskonale zaś przepuszcza parę
wodną. A zatem woda, która dostałaby się pod pokrycie dachowe nie zawilgoci więźby ani
izolacji, lecz spłynie po folii. Z drugiej strony, para wodna swobodnie wydostaje się przez folię
na zewnątrz, nie gromadząc się w termoizolacji. Dlatego tak ważnym parametrem jest wysoka
paroprzepuszczalność pary wodnej.
2

o

Paroprzepuszczalność (g/m /24h) (23 C/85%) - 2000
2
Masa powierzchniowa (g/m ) - 115
Sd / równoważna warstwa powietrza / (m) - 0,012
Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) wzdłuż > 220 w poprzek >120
3.

Przechowywanie.
Folie należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.

4.

Transport.
Folie należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.

5.

Wykonanie robót
5.1. Izolacje z membrany wosokoparoprzepuszczalnej
Membrana paroprzepuszczalna przeznaczona jest do stosowania jako warstwa
uszczelniająca pokrycia dachów skośnych o nachyleniu ≥ 20 ° ( lub inaczej ≥ 36,4 %), leżące na
ołatowaniu pełnym (czyli na łatach i kontrłatach), dla których przewidziano przepływ powietrza
atmosferycznego wzdłuż kontrłat umożliwiający wymianę tego powietrza. Do najczęściej
stosowanych pokryć tego typu należą: dachówki, blachy profilowane (trapezowe i dachówkopodobne), płyty faliste (włókno-cementowe i bitumiczne) oraz płyty płaskie, gonty drewniane, itp.
Z powodu swoich optymalnych własności może być również stosowana jako wiatro-izolacja w
ścianach szkieletowych o konstrukcji drewnianej i metalowej.
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Folię przybija się wstępnie bezpośrednio do krokwi, a następnie dociska kontrłatami (łatami
wzdłuż krokwi) równolegle lub prostopadle do okapu według potrzeb. W przypadku
prostopadłego układania zakłady powinno się kleić za pomocą taśm samoprzylepnych. Kolejne
pasma układa się na zakład, który zaznaczony jest przerywaną linią na stronie wierzchniej folii.
Ostatnie pasmo układa się na kalenicy na zakład wielkości min.15 cm, tak aby sama kalenica
była przykryta dwa razy. W okapie folia powinna być przyklejona za pomocą taśmy dwustronnej,
tak aby jej brzeg leżał na blasze nadrynnowej lub na kapinosie pod rynną i był przykryty
pokryciem zasadniczym.
Na poszyciu z desek folię najlepiej mocować jest w obszarze zakładu .
W miejscach przejścia przez pokrycie dachu instalacji typu: wywietrzniki, odpowietrzniki,
anteny itp. należy po nacięciu otworu w folii w kształcie gwiazdy wywinąć ją ku górze, obkleić i
uszczelnić wokół taśmą samoprzylepną. Można również zastosować specjalne obejmy
uszczelniające (np. samozaciskowe).
Wokół kominów, wyłazów, okien dachowych itp. folię należy przykleić za pomocą taśmy
dwustronnie klejącej, tak aby wywinięte ku górze jej fragmenty tworzyły pas pionowy o
wysokości 5 - 15 cm. Na zakończenie trzeba zakleić szczelnie wszystkie nacięcia na rogach i
pęknięcia . Można również dookoła obkleić te elementy taśmą samoprzylepną (rys.9).
Na narożach należy ułożyć na zakładkę wychodzącą poza krokiew narożną. Podobnie jak na
kalenicy na narożu powinny być dwie warstwy folii.
Dla uzyskania szczelnego połączenia wzdłuż koszy, przed ułożeniem zasadniczych pasm folii
trzeba zamocować dodatkowy jej pas. Na niego należy ułożyć pasma układane na
sąsiadujących połaciach o długości zapewniającej zakład o minimalnej długości 15cm.
6.

Kontrola jakości.
6.1. Materiały izolacyjne.
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.

Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót.
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych. Przy odbiorze izolacji należy sprawdzić zachowanie parametrów określonych
w punkcie 5.

9.

Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45410000-4

1.

ROBOTY TYNKARSKIE

Wstęp.
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i
odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych występującej w przedsięwzięciu: Remont dachu
budynku internatu ZSzP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg poniższego.
Tynki cementowo-wapienne na kominach
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.

Materiały.
2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.2.2.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty
2.2.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5mm.
2.3. Tynki cementowo-wapienne III kat.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone
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w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno twa
rzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3.

Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności. Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia
wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg
oddechowych i skóry. Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywać się
zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić
cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.

Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
1) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
2) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
3) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".
4) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie zaprawy:
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną
ilością wody (w proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą
wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie
tynkarskim.
Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ja wykorzystać w ciągu
4 godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną
konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do
przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów
wytrzymałościowych tynku.
5.3. Przygotowanie podłoży.
5.3.1. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo
związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy
pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć
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czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie
emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na
podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować
ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3mm.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
Tynk cementowy należy wykonywać jako trójwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni
tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź
poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu, (ale
jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach
narzuca się równomiernie kielnią (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać
pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia.
Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment
przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej,
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa.
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując
narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk
ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać.
Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową. W
czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.
Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo – wapienne:
- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
6.

Kontrola jakości.
6.1. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.

Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót.
8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
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8.2. Odbiór tynków.
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku :
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
9.

Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach
podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Przepisy związane.
Normy:
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.
Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45421000-4

1.

ROBOTY STOLARSKIE
(STOLARKA OKIENNA )

Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące stolarki
drzwiowej i okiennej występującej w przedsięwzięciu: Remont dachu budynku internatu ZSzP
im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie demontażu istniejącej stolarki, montażu, stolarki drzwiowej i okiennej. W skład
tych robót wchodzi:
- Montaż wyłazów dachowych
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.

Materiały.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1. Wyłaz dachowy
Wyłaz dachowy z czarnego poliuretanu wyposażony w szybę zespoloną grubości 16mm o
wymiarach 54x83cm.
Ościeżnica: wykonana z czarnego poliuretanu a skrzydło z aluminiowego profilu.
Możliwość otwierania na lewą lub prawą stronę.
Otwór wyjściowy 49x76cm. Dolna cześć ościeżnicy z profilowanym antypoślizgowym stopniem.
Dopuszczalny kąt nachylenia połaci 20° do 65°

3.

Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być
przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.

5.

Wykonanie robót.
5.1. Zdjąć z wyrobu opakowanie, sprawdzić stan techniczny i funkcjonalność wyrobu. W przypadku
wystąpienia widocznych usterek - wyrobu nie należy montować.
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5.2. Wyłaz dachowy przeznaczony jest do każdego rodzaju pokrycia dachu, przy czym kąt
o
o
nachylenia dachu powinien wynosić 15 - 60 . Ze względów bezpieczeństwa montaż wyłazu
dachowego wskazany jest na wysokości powyżej 80 cm od podłogi.
5.3. Wyłaz dachowy montuje się na poziomych łatach za pomocą sześciu wkrętów. W istniejących
łatach lub deskowaniu wyciąć otwór o szerokości większej o 2cm od wyłazu dachowego i
wysokości co najmniej równej wysokości wyłazu dachowego. Następnie przymocować między
krokwiami dolną łatę montażową, która powinna być zamontowana w odległości 10 cm od
krawędzi najbliższej łaty pod wyłazem dachowym. Górna łata powinna być zamontowana w
odległości równej dokładnie wysokości wyłazu dachowego (H) od łaty dolnej. Dodatkowe łaty
montażowe powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością oraz być solidnie
przymocowane do krokwi. W tym celu stosuje się dodatkowe, odpowiednie wkręty.
5.4. Należy zachować odstępy pomiędzy wyłazem dachowym, a materiałem pokryciowym – w
krawędziach górnej od 6 do 10 cm i bocznych od 4 do 6cm.
5.5. Wyłaz musi być mocowany ponad całym szeregiem dachówek. W przypadku pokrycia
profilowanego lub płyt falistych, wyłaz dachowy musi być montowany nad zakładem
poziomym, a jeżeli jest on zbyt odległy od planowanej dolnej krawędzi wyłazu dachowego
należy wykonać dodatkowy zakład. W przypadku pokrycia dachowego o wysokim profilu,
wskazane jest ścięcie lub sklepanie pokrycia pod wyłazem dachowym tak, aby zlikwidować
ostre krawędzie mogące uszkodzić fartuch aluminiowy.
5.6. W przypadku, gdy na dachu znajduje się folia, należy zaznaczyć w niej otwór pozostawiając
po 10 cm luźnej folii przy każdej krawędzi, aby prawidłowo zawinąć i zamontować folię
dachową.
5.7. Osadzanie wyłazu dachowego w przygotowanym otworze :
- Oczyścić powierzchnię wokół otworu z zanieczyszczeń,
- Ściągnąć papierowy pasek z umieszczonej pod fartuchem masy klejącej,
- Włożyć wyłaz dachowy w przygotowany otwór między dwie dodatkowe łaty,
- Dopasować fartuch aluminiowy do kształtu pokrycia dachowego, przesuwając od środka
do boków,
- Przykręcić sześcioma wkrętami ościeżnicę do wyłazu dachowego do łat.
6.

Kontrola jakości.
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
- Roboty podlegają odbiorowi.

7.

Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót.
Wszystkie roboty wymienione w B.08.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie
5.
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9.

Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za
roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy związane.
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN- 78/B-13050
PN- 75/B-94000
PN-B-30150:97
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkło płaskie walcowane.
Okucia budowlane. Podział.
Kit budowlany trwale plastyczny.
Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45442100-8

1.

ROBOTY MALARSKIE

Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wykonania i odbioru robót malarskich występującej w przedsięwzięciu:
Remont dachu budynku internatu ZSzP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.
D.03. Powłoki malarskie.
- Malowanie kominów
- Impregnacja drewna
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.

Materiały.
2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
2.2. Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę
- do farb emulsyjnych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania
- woda do farb akrylowych
2.3. Farba akrylowa
Do stosowania na zewnątrz. Farba akrylowa do tynków mineralnych zewnętrznych
produkowana jest w kolorze białym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na
zamówienie. Do malowania kominów zaleca się wybór farby w kolorze piaskowym.
Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych. Wydajność przy jednokrotnym malowaniu 3
2
do 9m2/dm , przy dwukrotnym malowaniu do 12m .
Istnieje farba mat i półmat; po malowaniu powstają powłoki zmywalne.
2.4. Impregnat do drewna w kolorze brązowym
Koloryzujący impregnat do drewna głęboko penetrujący w kolorze brązowym. Dzięki
zawartości dwóch różnych żywic produkt impregnuje drewno strukturalnie, wnikając głęboko
oraz powierzchniowo. Pory na powierzchni drewna zostają zamknięte przez wysychającą
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żywicę, co zabezpiecza przed wypłukiwaniem substancji ochronnych. Specjalne dodatki
chronią włókna drewna przed rozpadem pod wpływem promieniowania UV.
3.

Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

4.

Transport.
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
Składowanie - Farba akrylowa: W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C
okres składowania wynosi 12 miesięcy.

5.

Wykonanie robót.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być
ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i
urządzeń sanitarnych), - całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży.
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo - wapienną.
5.2. Wykonywanie powłok malarskich.
Powłoki z farb silikonowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug,
plam i śladów pędzla.
5.3. Próbne wymalowania.
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST należ y dokonać
wymalowań na próbnym noś niku ( zagruntowanej pł ycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2.
Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. Próbnik farb elewacyjnych
powinien być zamocowany na elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku. Ostatecznej
akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Przedstawicielem
Inwestora, Projektantem i Dekoratorem wnętrz.

6.

Kontrola jakoś ci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować :
sprawdzenie wyglą du powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwoś ci,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
sprawdzenie czystoś ci,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należ y wykonać przez oglę dziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwoś ci należ y wykonać przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni
powinna nastąpić nie wcześ niej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powł ok przy ich odbiorach należ y przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie wcześ niej niż po 7 dniach, - dla pozostał ych nie wcześ niej niż po
14 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotnoś ci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować :
- sprawdzenie wyglą du zewnętrznego
- sprawdzenie zgodnoś ci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi.
Jeś li badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należ y uznać za wykonane
prawidł owo. Gdy którekolwiek z badań dał o wynik ujemny, należ y usunąć wykonane
powł oki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7.

Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .Ilość robót określa się na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża.
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.,
5.2.1.Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do
powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.

Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Przepisy związane.
Normy:
PN-EN 1008:2004
PN- 70/B-10100
PN-62/C-81502

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
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PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN ISO 11998

Farby olejne i alkidowe.
Emalie chlorokauczukowe.
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich
podatności na czyszczenie

Inne:
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne.
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady 1990 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45262100-2

1.

RUSZTOWANIA

Warunki ogólne
1.1. Nośność podłoża gruntowego pod rusztowania
 Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza
niż 0,1 MPa. Nośność podłoży należy ustalać na podstawie obliczenia jednostkowego oporu granicznego dla danego podłoża zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy
państwowej przy zachowaniu współczynnika pewności nie mniej niż 3.
 Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i
szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. Spadek
terenu w kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny.
 Podłoże powinno być wyrównane. Przy spadku terenu większym niż 10% należy wykonywać tarasy poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania. Podłoże
gruntowe powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania, co najmniej na odległość 100 cm.
Odległość stojaka od krawędzi pionowej tarasu powinna być równa wysokości stopnia, jednak nie mniej niż 60 cm. Grunt nasypowy, z którego wykonano taras ziemny, powinien być
zagęszczony i mieć, co najmniej nośność podłoża równą 0,1 MPa.
 W przypadku rusztowania na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy ustawiać na
odpowiednio wyciętych w skarpie stopniach, zapewniających wymaganą stateczność
rusztowania (rys. 5-1).
Minimalna wartość a jest uzależniona od pochylenia terenu p następująco:
- dla 10% < p < 20% — a =20 cm,
- dla 20% < p < 40% — a = 40 cm,
- dla 40%<p<100% — a = (40+1/3 p)cm
W przypadku gdy podłoże nie spełnia warunków określonych w p. l, należy zaprojektować
wzmocnienie podłoża i wykonać je zgodnie z projektem przed ustawieniem stojaków
rusztowania.
1.2. Posadowienie stojaków
- Stojaki rusztowania należy posadawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych
na podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio większą powierzchnię podłoża. Wielkość podkładów (podkładek i podwalin)
pod stojaki należy tak dobierać, aby dopuszczalne obciążenie na grunt było zgodne z
wymaganiami podanymi w p. 5.1.3. Podkłady powinny przylegać całą powierzchnią do
podłoża i powinny być ułożone na warstwie piasku grubości 5 do 7 cm.
- Stojaki drewniane mogą być wkopane w grunt podłoża lub ustawione na powierzchni
podłoża.
- Stojaki mogą być posadowione na podkładach lub podwalinach, ułożonych na nawierzchniach dróg, ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, jeżeli wytrzymałość danego
podłoża pozwala na przeniesienie obciążeń przekazywanych za pośrednictwem stojaków.
Rozstaw i stężenie stojaków rusztowań
1) Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż:
a. w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie:
dla rusztowań drewnianych 2,50 m,
dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m,
b. w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie:
dla rusztowań drewnianych 1,50 m,
dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m.
2) Stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający
nieprzesuwność węzłów. W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie
większych niż 6,0 m. W szczególności;
- pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją
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rusztowania, znajdującą się nad podłożem,
jeżeli rusztowanie ma być ustawione na terenie pochyłym, o spadku większym niż
10%, należy założyć stężenia poziome dodatkowe, równoległe do spadku terenu w
odległości ok. 20 cm od powierzchni terenu,
stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowania,
stężenia pionowe powinny zapewniać przekazywanie obciążeń działających na
konstrukcję rusztowania w sposób możliwie najprostszy, z tym że najniższy węzeł
stężenia powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem, na którym
ustawiono rusztowanie,
stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno być zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania,
jeżeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niż to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczących rozstawu stężeń,
stojaki zewnętrzne należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości
rusztowania,
stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość pomiędzy
przęsłami stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m,
stężenia pionowe powinny być umocowane do stojaków rusztowania lub do innych
elementów trwale związanych ze stojakami,
w przypadku konieczności uzyskania pod rusztowaniem przejazdów lub przejść,
szerszych niż przewidywany rozstaw stojaków rusztowania, dopuszcza się
wykonanie nad przejazdami lub przejściami stojaków podwieszonych,
konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób Jej wykonania powinny być
zaprojektowane odpowiednio do szerokości przejazdu lub przejścia i poparte
obliczeniami

1.3. Mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian
1) Konstrukcję rusztowania należy mocować (kotwić) do ściany budynku lub budowli w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę sił
zewnętrznych działających na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimośrodowego
obciążenia rusztowania, obciążeń dynamicznych wywołanych pracą maszyn i ludzi,
nierównomiernego osiadania rusztowania).
2) Liczbę zakotwień oraz wartość siły w cięgnie kotwiącym należy ustalić dla każdej konstrukcji rusztowania z tym, że poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza niż
2,5 kN, a odległość pomiędzy zakotwieniami powinna być nie większa niż 5,0m.
Zakotwienia należy rozmieszczać symetrycznie na konstrukcji rusztowania.
3) Rusztowania o długości większej niż 10,0m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie
wiatru.
4) Wystające poza narożniki ścian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania należy
dodatkowo kotwić na siły poziome, występujące od parcia i ssania wiatru.
5) Cięgna kotwiące konstrukcję rusztowania powinny być umieszczone w płaszczyźnie poziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie cięgien
kotwiących pod kątem nie większym niż 30°.
6) Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35cm.
7) Cięgna nie powinny być silnie naprężone.
8) W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny być oparte o ściany budowli
w sposób zapewniający unieruchomienie rusztowania w płaszczyźnie prostopadłej do
ściany.
9) Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane umieszczone uprzednio w ścianie na głębokość, co najmniej 20cm. Zaleca się wbijanie kotew w taki sposób, aby nie wystawały
poza lico ściany.
10) Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie więcej
niż 3,0 m, a pomost roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie wyżej niż 1,50
m. 11. Wysięgniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, służącego do transportu
pionowego materiałów budowlanych, należy kotwić dodatkowo, z tym że liczba zakotwień
dodatkowych powinna wynosić co najmniej dwa.
1.4. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach
Piony komunikacyjne
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1) Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji piohowej ludzi pracujących na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań w
miejscach innych niż wyznaczonych jest zabronione.
2) Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła
rusztowania lub jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego.
3) Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna być
wiek- -sza niż 40,0 m, a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka
pionu komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20,0 m.
4) Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
5) Piony komunikacyjne powinny być zaopatrzone na obwodzie w poręcze (główne i pośrednie), a od zewnętrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony
należy oddzielić za pomocą poręczy głównej i deski krawężnikowej.
Wysięgniki transportowe
1) Konstrukcja wysięgników powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego
pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu
liny oraz umożliwiać swobodne transportowanie materiałów na najwyższy poziom
roboczy rusztowania.
2) Wysokość zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna być nie mniejsza niż 160
cm, a odległość od osi bloczka od strony zewnętrznej do najdalej wystającego elementu
rusztowania w płaszczyźnie podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm.
3) Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna wykazywać
odkształcenia pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów.
4) Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomocą wysięgników powinno być wyznaczone przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania przyściennego,
a podnoszona za pomocą podnośników umocowanych do konstrukcji rusztowania, masa
materiałów lub elementów nie powinna być większa niż 150 kg.
Wieża wyciągowa (szybowa)
1) Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa, jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania.
2) Wieży wyciągowej o udźwigu większym niż 250 kg nie należy łączyć z konstrukcją rusztowania.
3) Wieża wyciągowa powinna być wyższa od konstrukcji rusztowania, co najmniej o 1,8 m.
Wieża powinna być zakończona odpowiednio wykonaną konstrukcją przeznaczoną do
umocowania urządzeń transportu pionowego.
4) Wieża powinna być wykonana zgodnie z normą przedmiotową, a w przypadku braku
normy — wg projektu wykonanego na podstawie obliczeń statycznych, w taki sposób,
aby nie powstała możliwość zaczepienia podnoszonego materiału o elementy wieży lub
rusztowania.
1.5. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami
Odbojnice
1) Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły
dynamiczne od pojazdów.
2) Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m.
3) Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być
zabezpieczone odbojnicami.
4) Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione.
Daszki ochronne
1) Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu.
2) Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczać daszkami ochronnymi o
szerokości większej o, co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu,
dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego.
3) Daszki powinny być szczelne i wykonane, z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu
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lub materiału (np. z tarcicy, płyt trzcinowych).
4) Odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż
240 cm.
5) Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu
rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż:
220 cm — przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m,
350 cm — przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m.
6) Konstrukcja daszków nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a
stojaki podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników
ulicznych, co najmniej o 50 cm.
Sygnały ostrzegawcze
1) Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz
w czasie wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać
na wysokości 250 cm nad terenem.
2) Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informujące
o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu.
Urządzenia odgromowe
1) Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową
przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych i
zasadami podanymi w WTWiO, tom V.
2) W przypadku, gdy stopień zagrożenia piorunowego budynku nie wymaga urządzenia odgromowego lub urządzenie takie znajduje się na budynku — dopuszcza się za zgodą
kierownika robót ustawianie rusztowań przyściennych bez zabezpieczenia
odgromowego.
Linie elektryczne
1) Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
może być dokonywane wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną.
2.

Rusztowania ramowe metalowe
2.1. Wymagania techniczne
1) Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne z
dokumentacją techniczną (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.
2) Do wykonania rusztowań ramowych należy stosować rury o gwarantowanych właściwościach mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o
grubości ścianki, co najmniej 35mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego
rur ze szwem należy poddać je przed zastosowaniem próbie spłaszczania przy położeniu
szwu w płaszczyźnie nachylonej o 90° do kierunku spłaszczenia.
3) Spawanie elementów rusztowań ramowych powinno być dokonywane przez spawaczy
mających uprawnienia specjalistyczne.
4) Spoiny nie powinny wykazywać nadlewów, nie wtopienia, wtrąceń żużlowych itd., i
powinny być odebrane przez nadzór techniczny kierownika budowy.
2.2. Montaż rusztowań
1) Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju
rusztowania.
2) Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na
kondygnacji niższej powinien być ułożony pomost zabezpieczający.
3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być zastosowane podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie
podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu
danego, rodzaju rusztowania.
4) Wymagania dla podłoża i posadowienie rusztowań jak w p. 5.3, z tym że dla ramowych
rusztowań wieżowych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu nie może
być większe niż 1%.
5) Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość po46
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6)
7)

8)

9)
10)
11)
12)

13)

mostu roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej
kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do
wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach konieczności dostosowania rusztowania
do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania ramowego może być
odpowiednio niższa.
Kotwienie i stężenia wykonuje się jak wyżej
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe
niż:
- 15 mm — przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,
- 25 mm — przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m.
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.
Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania
nie może być większa niż ± 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i
poprzecznie wzdłuż osi poprzecznej rusztowania ± 20mm.
Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65°.
Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników
transportowych oraz urządzeń piorunochronnych jak w p. 5.3.
Usytuowanie linii energetycznych napowietrznych przebiegających w pobliżu miejsca
pracy powinno być jak w p. 5.3.
W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki
wokół własnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed
przesuwem.
Zasady eksploatacji rusztowań ramowych jak w p. 5.3.

2.3. Demontaż rusztowania ramowego
1) Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcją szczegółową
zaakceptowaną przez kierownika budowy.
2) Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych
materiałów i narzędzi z pomostów roboczych.
3) Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac
oczyszczających na pomoście najwyżej położonym.
4) Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości.
Elementy powinny być opuszczane w bezpieczny sposób.
2.4. Badania rusztowań ramowych
1) Badania powinny obejmować:
- badania części składowych rusztowania,
- badania wszystkich zmontowanych rusztowań.
2) Badanie zmontowanych rusztowań ramowych powinno być przeprowadzane na
podstawie:
- kompletu dokumentacji,
- niezbędnych przyrządów pomiarowych,
- wyników badań gruntu, oporności uziomów i innych.
Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej
rusztowań ramowych z rur stalowych.
2.5. Eksploatacja rusztowań
2.5.1. Przeglądy rusztowań
1) W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:
- codziennie — przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjnotechnicznego wyznaczonego przez kierownika budowy,
- doraźnie — przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i
brygadzisty użytkującego rusztowanie.
Badania doraźne należy przeprowadzać: po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych
opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grożących bezpiecznemu wykonywaniu
robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu.
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2) instrukcjach szczegółowych montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.
3) Wyniki przeglądu należy wpisać do dziennika budowy
2.5.2. Obciążenia eksploatacyjne
1) Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście roboczym
powinna być mniejsza o 80 kg od dopuszczalnego obciążenia użytkowego.
2) Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i osób
powyżej dopuszczalnego obciążenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcję
rusztowania należy zabezpieczyć przed możliwością wtargnięcia osób niepowołanych na
pomosty robocze.
3) Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie
pracy wywołują drgania, jeżeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów. Węże do
tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementów konstrukcji rusztowań w sposób
przegubowy.
4) Obciążenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na różnych poziomach rusztowania
znajdujących się w jednej linii pionowej jest zabroniona.
2.5.3. Utrzymywanie porządku na rusztowaniu
1) Pomosty robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów
budowlanych.
2) W okresie zimowym pomosty i schodnie należy oczyszczać z lodu oraz śniegu
niezwłocznie po zakończeniu opadu śniegu oraz posypywać materiałami zwiększającymi
tarcie (piasek, żużel paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm itp.).
2.5.4. Odprowadzanie wody z podłoża
1) Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb
rusztowania.
3.

Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

4.

Przepisy związane.
Normy:
PN -78/M-47900.00
PN-78/M-47900.02

Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne
parametry
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
Określenia, podział i główne parametry

Inne:
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne.
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 1, wydanie Arkady
- 1989 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45261100-5

1.

ROBOTY CIESIELSKIE

Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót
ciesielskich występujących w przedsięwzięciu: Remont dachu budynku internatu ZSzP im. J.
Marcińca w Koźminie Wlkp.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu.
 Wymiana elementów konstrukcji dachu.
 Wykonanie łat na więźbie
 Wymiana drewnianych nastopnic schodów
 Wymiana desek podłogowych w zakresie stwierdzonych ubytków spowodowanych
korozją biologiczną
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.

Materiały.
2.1. Drewno sosnowe klasy C24 impregnowane metodą ciśnieniową lub metodą kąpieli środkami
solnymi przeciw grzybiczymi, ognioochronnymi do stopnia niezapalne, oraz owadobójczymi.
Elementy konstrukcji dachu to:
Krokwie o przekrojach wg projektu
Płatwie 14/28; 17/18; 16/31
Belka podwalinowa 29/3
Słup o przekrojach wg projektu
Miecz 12/15; 15/16; 9/12
Kleszcze 2x8/24; 2x8/26; 2x8/16
Murłata 20/20; 14/20
Krokiew narożna, koszowa 24/7
SŁUPEK 16/20; 16/16
Zastrzał 17/16cm
Wymian 16/16
Kalenica lukarny 10/10cm
Murłata lukarny 1O/1Ocm
Kontrłaty 2,5/4, łaty 6/4
2.2. Solne środki do impregnacji drewna - mieszanina soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem
soli organicznych potęgującym działanie biochronne. Chroni drewno i materiały
drewnopochodne przed:

ogniem,

grzybami domowymi

grzybami pleśniowymi

owadami – technicznymi szkodnikami drewna.
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Dodatkowo nadaje elementom drewnianym cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniania
ognia. Jednocześnie nie obniża wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Jest
skuteczny zarówno przy impregnacji wgłębnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje się
postaci roztworu wodnego.
2.3. Stalowe ocynkowane śruby M12 wykorzystywane do łączenia elementów konstrukcji
drewnianej.
3.

Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.

5.

Wykonanie robót.
Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ze sztuką budowlaną i z zachowaniem
szczególnych środków ostrożności. Wymianę elementów należy wykonywać kolejno od
zdemontowania łat, krokwi aż do elementów konstrukcyjnych nośnych. Elementy w pobliżu
wymienianych dodatkowo należy zabezpieczać poprzez stemplowanie. Na nowe elementy
drewniane należy stosować drewno konstrukcyjne klasy C30.
Wszystkie drewniane elementy impregnować ciśnieniowo lub metodą kąpieli środkami przeciwgrzybiczymi, owadobójczymi i przeciwogniowymi.
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianej należy stosować metody tradycyjne z
wykorzystaniem kołków drewnianych oraz klamer i elementów łączących uzyskanych z
rozbiórki istniejącej konstrukcji.

6.

Kontrola jakości.
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami robót stolarskich, co do jakości drewna
oraz certyfikatami środków impregnacyjnych
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów, z których zostały wykonane dekoracyjne słupki elewacyjne
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7.

Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
- Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót.
Wszystkie roboty wymienione w B.08.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie

9.

Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za
roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
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10. Przepisy związane.
Normy:
PN-B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze
zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45312310-3

1.

INSTALACJA ODGROMOWA

Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót
związanych z odtworzeniem instalacji piorunochronnej na budynku internatu ZSzP im. J.
Marcińca w Koźminie Wlkp.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu.
 montażu zwodów poziomych niskich osadzonych na wspornikach
 montaż przewodów odprowadzających
 montaż przewodów uziemiających
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.

Materiały
Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa ST. Wszystkie zakupione przez
Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości
lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w
taki dokument na życzenie inwestora. Do wykonania instalacji odgromowej należy stosować:
- płaskownik stalowy,
- pręt o przekroju minimalnym ø8 FeZn,
- uchwyt odgromowy gąsiorowy,
- uchwyt odgromowy pod dachówkę,
- wsporniki mocujące,
- kołek odgromowy wkręcany w podłoże,
- złącza odgromowe,
- maszt kominowy

3.

Technologia i wymagania montażu
a) Zwody poziome
- druty przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą
wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.
- Zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników
odstępowych lub wsporników do złączy naprężających.
- Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne ze stanem istniejącym.
b) Przewody odprowadzające i uziemiające
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach
budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężne.
- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych
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-
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-

odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5m.
Sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania
konstrukcyjnego i materiału budynku
Przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki
sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany
wymuszone parciem wiatru,
Połączenia przewodów odporowadzajacych ze zwodami wykonać jako spawane śrubowe lub
zaciskowe,
Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać za pomocą
zacisków probierczych usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym a
uziemiającym,
Znormalizowane zaciski pobiercze powinny mieć, co najmniej dwie śruby zaciskowe M6
lub jedna śrubę M10, należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby było łatwo
dostępne na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu
Zaleca się, aby zaciski usytuowane były na wys. Od 0,3 do 1,8 m nad ziemią.
Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub za
pomocą połączeń śrubowych
Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez malowanie farbą antykorozyjną
lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi.

4.

Badania techniczne i pomiary
Badania powinny obejmować następujące czynności:
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu ilościowym rozmieszczenia
poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów
i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej
- sprawdzenie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka
do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu
uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub
metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach:
jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m, dla uziomu o obwodzie L większym
najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności: P>0,01 L + 2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności.

5.

Odbiór
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi
dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności:
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych,
- dziennik budowy z adnotacjami kontroli robót ulegających zakryciu.
5.1. Odbiór robót zanikających
Kontrola ta obejmuje:
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich
zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem.
5.2. Odbiór końcowy
Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca powinien:
- przygotować dokumentację powykonawczą,
- przygotować komplet protokołów badań,
- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót,
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN-86/E-05003/ -ochrona
odgromowa obiektów budowlanych (wymagania ogólne)
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna:
zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,
zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i
materiałów oraz je zaakceptować
zbadać kompletność protokołów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz
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-

zaakceptować wyniki pomiarów i badań
przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z
dokumentacja jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia
sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i
podjętych zaleceń.
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