Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru
Robót
dla Remontu sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 2 w Karczewie
Inwestor:Szkoùa Podstawowa nr 2
ul. Otwocka 13; 05-480 Karczew
Autor:mgr in¿. Marek Frelek

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005
1

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE

SPIS TREÚCI
1. WSTÆP .............................................................................................................. 3
1.1. Przedmiot ST ............................................................................................. 3
1.2. Zakres stosowania ST ............................................................................... 3
1.3. Zakres robót objêtych ST .......................................................................... 3
1.4. Okreœlenia podstawowe ............................................................................ 3
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót ......................................................... 6
2. MATERIA£Y .................................................................................................... 9
3. SPRZÆT ........................................................................................................... 10
4. TRANSPORT .................................................................................................. 10
5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................. 11
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT ................................................................... 11
7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................... 15
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................... 16
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI ............................................................................ 18
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE ............................................................................... 19

Najwa¿niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakoœci
bhp – bezpieczeñstwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005
2

1.

WSTÆP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i
odbioru robót remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie przy ul .Otwockiej 13.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawê opracowania szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
objêtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreœlenia podstawowe

Ilekroã w ST jest mowa o:
1.4.1.
a)

obiekcie budowlanym – nale¿y przez to rozumieã:
budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi,

b) budowlê stanowi¹c¹ caùoœã techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami,
c)

obiekt maùej architektury;

1.4.2.

budynku – nale¿y przez to rozumieã taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi¹zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nale¿y przez to rozumieã budynek wolno stoj¹cy albo
budynek o zabudowie bliêniaczej, szeregowej lub grupowej, sùu¿¹cy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowi¹cy konstrukcyjnie samodzieln¹ caùoœã, w którym dopuszcza siê
wydzielenie nie wiêcej ni¿ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
u¿ytkowego o powierzchni caùkowitej nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni caùkowitej budynku.

1.4.4.

budowli – nale¿y przez to rozumieã ka¿dy obiekt budowlany nie bêd¹cy budynkiem lub obiektem
maùej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stoj¹ce maszty antenowe, wolno stoj¹ce trwale zwi¹zane z gruntem urz¹dzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj¹ce
instalacje przemysùowe lub urz¹dzenia techniczne, oczyszczalnie œcieków, skùadowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejœcia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak¿e czêœci budowlane
urz¹dzeñ technicznych (kotùów, pieców przemysùowych i innych urz¹dzeñ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz¹dzenia, jako odrêbne pod wzglêdem technicznym czêœci przedmiotów skùadaj¹cych
siê na caùoœã u¿ytkow¹.

1.4.5.

obiekcie maùej architektury – nale¿y przez to rozumieã niewielkie obiekty, a w szczególnoœci:
a)

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury,

b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)

u¿ytkowe sùu¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku, jak: piaskownice, huœtawki,
drabinki, œmietniki.

1.4.6.

tymczasowym obiekcie budowlanym – nale¿y przez to rozumieã obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego u¿ytkowania w okresie krótszym od jego trwaùoœci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak¿e obiekt budowlany nie poù¹czony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda¿y ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powùoki pneumatyczne, urz¹dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.

budowie – nale¿y przez to rozumieã wykonanie obiektu budowlanego w okreœlonym miejscu, a
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tak¿e odbudowê, rozbudowê, nadbudowê obiektu budowlanego.
1.4.8.

robotach budowlanych – nale¿y przez to rozumieã budowê, a tak¿e prace polegaj¹ce na
przebudowie, monta¿u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9.

remoncie – nale¿y przez to rozumieã wykonywanie w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegaj¹cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi¹cych bie¿¹cej
konserwacji.

1.4.10. urz¹dzeniach budowlanych – nale¿y przez to rozumieã urz¹dzenia techniczne zwi¹zane z obiektem

budowlanym zapewniaj¹ce mo¿liwoœã u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyù¹cza i urz¹dzenia instalacyjne, w tym sùu¿¹ce oczyszczaniu lub gromadzeniu œcieków, a tak¿e
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod œmietniki.
1.4.11. terenie budowy – nale¿y przez to rozumieã przestrzeñ, w której prowadzone s¹ roboty budowlane

wraz z przestrzeni¹ zajmowan¹ przez urz¹dzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane – nale¿y przez to rozumieã tytuù

prawny wynikaj¹cy z prawa wùasnoœci, u¿ytkowania wieczystego, zarz¹du, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowi¹zaniowego, przewiduj¹cego uprawnienia do wykonywania
robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowê – nale¿y przez to rozumieã decyzjê administracyjn¹ zezwalaj¹c¹ na

rozpoczêcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni¿ budowa
obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – nale¿y przez to rozumieã pozwolenie na budowê wraz z zaù¹czonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoùy odbiorów czêœciowych i koñcowych, w
miarê potrzeby, rysunki i opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi¹¿kê obmiarów,
a w przypadku realizacji obiektów metod¹ monta¿u – tak¿e dziennik monta¿u.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – nale¿y przez to rozumieã dokumentacjê budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi
powykonawczymi.

w

toku

wykonywania

robót

oraz

geodezyjnymi

pomiarami

1.4.16. terenie zamkniêtym – nale¿y przez to rozumieã teren zamkniêty, o którym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a)

obronnoœci lub bezpieczeñstwa pañstwa, bêd¹cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegùych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b)

bezpoœredniego wydobywania kopaliny ze zùo¿a, bêd¹cy w dyspozycji zakùadu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej – nale¿y przez to rozumieã pozytywn¹ ocenê techniczn¹ wyrobu,

stwierdzaj¹c¹ jego przydatnoœã do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wùaœciwym organie – nale¿y przez to rozumieã organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wùaœciwoœci okreœlonych w
rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – nale¿y przez to rozumieã wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodnoœci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwaùy w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poù¹czeniu stanowi¹cym integraln¹ caùoœã
u¿ytkow¹.
1.4.20. organie samorz¹du zawodowego – nale¿y przez to rozumieã organy okreœlone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póên. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaùywania obiektu – nale¿y przez to rozumieã teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisów odrêbnych, wprowadzaj¹cych zwi¹zane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opùacie – nale¿y przez to rozumieã kwotê nale¿noœci wnoszon¹ przez zobowi¹zanego za okreœlone

ustaw¹ obowi¹zkowe kontrole dokonywane przez wùaœciwy organ.
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1.4.23. drodze tymczasowej (monta¿owej) – nale¿y przez to rozumieã drogê specjalnie przygotowan¹,

przeznaczon¹ do ruchu pojazdów obsùuguj¹cych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzian¹ do usuniêcia po ich zakoñczeniu.
1.4.24. dzienniku budowy – nale¿y przez to rozumieã dziennik wydany przez wùaœciwy organ zgodnie z

obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeñ i okolicznoœci zachodz¹cych w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcê robót, upowa¿niona do kierowania

robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz¹ca ustawow¹
odpowiedzialnoœã za prowadzon¹ budowê.
1.4.26. rejestrze obmiarów – nale¿y przez to rozumieã – akceptowan¹ przez Inspektora nadzoru ksi¹¿kê z

ponumerowanymi stronami, sùu¿¹c¹ do wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaù¹czników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – nale¿y przez to rozumieã laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj¹cego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, niezbêdne do
przeprowadzania niezbêdnych badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jakoœci stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiaùach – nale¿y przez to rozumieã wszelkie materiaùy naturalne i wytwarzane jak równie¿

ró¿ne tworzywa i wyroby niezbêdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodnoœci – nale¿y przez to rozumieã zgodnoœã wykonanych robót dopuszczalnymi

tolerancjami, a jeœli granice tolerancji nie zostaùy okreœlone – z przeciêtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – nale¿y przez to rozumieã wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub
innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – nale¿y przez to rozumieã uprawnion¹ osobê prawn¹ lub fizyczn¹ bêd¹c¹ autorem

dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – nale¿y przez to rozumieã roboty maj¹ce na celu uporz¹dkowanie i przywrócenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. czêœci obiektu lub etapie wykonania – nale¿y przez to rozumieã czêœã obiektu budowlanego zdoln¹

do speùniania przewidywanych funkcji techniczno-u¿ytkowych i mo¿liw¹ do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych – nale¿y przez to rozumieã ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegóùowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – nale¿y przez to rozumieã grupy, klasy, kategorie okreœlone

w rozporz¹dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sùownika
Zamówieñ (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póên. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj¹ca odpowiednie wyksztaùcenie techniczne i

praktykê zawodow¹ oraz uprawnienia budowlane, wykonuj¹ca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow¹ obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie¿¹c¹ kontrolê jakoœci i iloœci wykonanych robot,
bierze udziaù w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj¹cych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urz¹dzeñ technicznych, jak równie¿ przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsùugi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcê

urz¹dzeñ technicznych i maszyn, okreœlaj¹ca rodzaje i kolejnoœã lub wspóùzale¿noœã czynnoœci
obsùugi, przegl¹dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj¹cych ich efektywne i bezpieczne
u¿ytkowanie. Instrukcja techniczna obsùugi (eksploatacji) jest równie¿ skùadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczaj¹ wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja speùniaã roboty budowlane.
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1.4.39. normach europejskich – oznaczaj¹ normy przyjête przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dziaùania
tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w

kolejnoœci technologicznej ich wykonania, ze szczegóùowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalaj¹cych szczegóùowy opis, oraz wskazanie szczegóùowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloœci jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s¹ mo¿liwe do odebrania pod

wzglêdem iloœci i wymogów jakoœciowych oraz uwzglêdniaj¹ przyjêty stopieñ scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Sùowniku Zamówieñ – jest systemem klasyfikacji produktów, usùug i robót

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówieñ publicznych. Skùada siê ze sùownika gùównego
oraz sùownika uzupeùniaj¹cego. Obowi¹zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporz¹dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okreœlania przedmiotu
zamówienia przez zamawiaj¹cych z ówczesnych Pañstw Czùonkowskich UE staùo siê
obowi¹zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówieñ publicznych przewidziaùo obowi¹zek stosowania klasyfikacji CPV
pocz¹wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarz¹dzaj¹cym realizacj¹ umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okreœlona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarz¹dzaj¹cym, wyznaczona przez zamawiaj¹cego,
upowa¿niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow¹ w zakresie okreœlonym
w udzielonym peùnomocnictwie (zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ nie jest obecnie prawnie okreœlony w
przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœã ich wykonania oraz za ich zgodnoœã z dokumentacj¹
projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj¹cy, w terminie okreœlonym w dokumentach umowy przeka¿e Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjê i wspóùrzêdne
punktów gùównych obiektu oraz reperów, przeka¿e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
1.5.1.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoœã za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru koñcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wùasny koszt.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraã opis, czêœã graficzn¹, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê
projektow¹:
1.5.2.

- dostarczon¹ przez Zamawiaj¹cego,
- sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê.
Zgodnoœã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi¹ zaù¹czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich s¹
obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji.
1.5.3.

W przypadku rozbie¿noœci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje kolejnoœã ich
wa¿noœci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
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poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie¿noœci podane na rysunku wielkoœci liczbowe
wymiarów s¹ wa¿niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy maj¹ byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i
SST.
Wielkoœci okreœlone w dokumentacji projektowej i w SST bêd¹ uwa¿ane za wartoœci docelowe, od
których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okreœlonego przedziaùu tolerancji. Cechy materiaùów i
elementów budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã zgodnoœã z okreœlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaùy lub wykonane roboty nie bêd¹ zgodne z dokumentacj¹
projektow¹ lub SST i maj¹ wpùyw na niezadowalaj¹c¹ jakoœã elementu budowli, to takie materiaùy zostan¹
zast¹pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a¿
do zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót.
1.5.4.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie utrzymywaã tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, w
tym: ogrodzenia, porêcze, oœwietlenie, sygnaùy i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne œrodki
niezbêdne do ochrony robót, wygody spoùecznoœci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w
cenê umown¹.
Ochrona œrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz¹ce
ochrony œrodowiska naturalnego.
1.5.5.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoñczeniowych Wykonawca bêdzie:
a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,
b) podejmowaã wszelkie konieczne kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych
ochrony œrodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwoœci
dla osób lub wùasnoœci spoùecznej, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu lub innych przyczyn powstaùych
w nastêpstwie jego sposobu dziaùania.
Stosuj¹c siê do tych wymagañ, Wykonawca bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na:
1)

lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2)

œrodki ostro¿noœci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami,
c) mo¿liwoœci¹ powstania po¿aru.

Ochrona przeciwpo¿arowa
Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej.
1.5.6.

Wykonawca bêdzie utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostêpem osób trzecich.
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wùasnoœci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji i urz¹dzeñ zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroci¹gi, kable itp. Wykonawca zapewni wùaœciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
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uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych u¿ytkowników oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù, dostarczaj¹c wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie spowodowane
przez jego dziaùania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego.
1.5.8. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów
Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na oœ przy transporcie gruntu,
materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz co do
przewozu nietypowych wagowo ùadunków i w sposób ci¹gùy bêdzie o ka¿dym takim przewozie
powiadamiaù Inspektora nadzoru. Pojazdy i ùadunki powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie osiowe nie bêd¹
dopuszczone na œwie¿o ukoñczony fragment budowy w obrêbie terenu budowy i wykonawca bêdzie
odpowiadaù za naprawê wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeñstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny
pracy.
W szczególnoœci wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie wykonywaù pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i
odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okreœlonych powy¿ej nie podlegaj¹
odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do
robót od daty rozpoczêcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pañstwowej i
samorz¹dowej, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa 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 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za wypeùnienie
wszelkich wymagañ prawnych odnoœnie wykorzystania opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w sposób
ci¹gùy bêdzie informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne
odnoœne dokumenty.
2.

MATERIA£Y

2.1. •ródùa uzyskania materiaùów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegóùowe informacje dotycz¹ce, zamawiania lub
wydobywania materiaùów i odpowiednie aprobaty techniczne lub œwiadectwa badañ laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia ci¹gùych badañ okreœlonych w SST w celu
udokumentowania, ¿e materiaùy uzyskane z dopuszczalnego êródùa speùniaj¹ wymagania SST w czasie
postêpu robót.
Pozostaùe materiaùy budowlane powinny speùniaã wymagania jakoœciowe okreœlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegóùowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiaùów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùaœcicieli i odnoœnych wùadz na pozyskanie
materiaùów z jakichkolwiek zùó¿ miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i
jest zobowi¹zany dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji
zùo¿a.
Wykonawca przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoœã za speùnienie wymagañ iloœciowych i jakoœciowych materiaùów
z jakiegokolwiek zùo¿a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opùaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów do robót, chyba ¿e postanowienia ogólne lub szczegóùowe
warunków umowy stanowi¹ inaczej.
Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹
formowane w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio
do wymagañ umowy lub wskazañ Inspektora nadzoru.
Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jakoœciowym

Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jakoœciowym zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu
budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca
wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezapùaceniem.

2.4. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do robót,
byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jakoœã i wùaœciwoœã do robót i byùy
dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiaùów

Jeœli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwoœã zastosowania ró¿nych rodzajów materiaùów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiaùu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã
póêniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.

SPRZÆT

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpùywu na jakoœã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã zgodny z ofert¹
Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i iloœci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakoœci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnoœã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
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okreœlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow¹.
Sprzêt bêd¹cy wùasnoœci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoœci do pracy. Bêdzie speùniaù normy ochrony œrodowiska i przepisy dotycz¹ce jego
u¿ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie
sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwoœã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo¿e byã
póêniej zmieniany bez jego zgody.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich œrodków transportu, które nie wpùyn¹
niekorzystnie na jakoœã wykonywanych robót i wùaœciwoœci przewo¿onych materiaùów.
Liczba œrodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreœlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz¹ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. Úrodki
transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez
wùaœciwy zarz¹d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczêciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skùadaã siê z czêœci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji monta¿u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o wiêkszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ lub kontraktem oraz za

jakoœã zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodnoœã z dokumentacj¹
pro-jektow¹, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoœã za peùn¹ obsùugê geodezyjn¹ przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okreœlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piœmie przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostan¹, jeœli wymagaã tego bêdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcê na wùasny koszt.
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elemen-tów robót
bêd¹ oparte na wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w
SST, a tak¿e w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz¹ce realizacji robót bêd¹ wykonywane przez Wy-konawcê nie
póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groêb¹ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuùu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.

KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakoœci

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakoœci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, mo¿liwoœci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z
dokumentacj¹ projektow¹, SST.
Program zapewnienia jakoœci winien zawieraã:
-

organizacjê wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

-

organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-

plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia,

-

wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-

wykaz osób odpowiedzialnych za jakoœã i terminowoœã wykonania poszczególnych elementów robót,

-

system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jakoœci¹ wykonywanych robót,

-

wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ),

-

sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak¿e
wyci¹ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formê przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-

wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,

–

rodzaje i iloœã œrodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-

sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwoœã, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz¹dzeñ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaùów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakoœci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê jakoœci robót i stosowanych materiaùów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c w to personel, laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i
wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót.
Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów oraz robót z czêstotliwoœci¹
zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwoœci s¹ okreœlone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaùy one tam okreœlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniã
wykonanie robót zgodnie z umow¹.
Inspektor nadzoru bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych Wykonawcy w
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celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie
na wyniki badañ, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopuœci
je do u¿ytku dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakoœã tych materiaùów.
Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym prawdopodobieñstwem
wytypowane do badañ.
Inspektor nadzoru bêdzie mieã zapewnion¹ mo¿liwoœã udziaùu w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, które budz¹
w¹tpliwoœci co do jakoœci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub
ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.
Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaã mo¿na wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piœmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badañ

Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej,
nie póêniej jednak ni¿ w terminie okreœlonym w programie zapewnienia jakoœci.
Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedùug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakoœci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania. Do umo¿liwienia jemu kontroli
zapewniona bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcê,
bêdzie oceniaã zgodnoœã materiaùów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badañ
dostarczonych przez Wykonawcê.
Inspektor nadzoru mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy,
na swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodnoœci materiaùów i
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robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. W takim przypadku, caùkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione zostan¹ przez Wykonawcê.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo¿e dopuœciã do u¿ycia tylko te wyroby i materiaùy, które:
1. posiadaj¹ certyfikat na znak bezpieczeñstwa wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodnoœã z kryteriami

technicznymi okreœlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùaœciwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz¹dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaj¹ deklaracjê zgodnoœci lub certyfikat zgodnoœci z:
3. Polsk¹ Norm¹ lub
4. aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹

objête certyfikacj¹ okreœlon¹ w pkt. 1 i które speùniaj¹ wymogi SST.
5. znajduj¹ siê w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz¹dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da ich partia
dostarczona do robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okreœlaj¹ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzêdowym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i
Wykonawcê w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koñca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu
bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpoœrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zaù¹czone do dziennika budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem
zaù¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególnoœci:
 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoœci i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudnoœci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czêœciowych i ostatecznych

odbiorów robót,
 wyjaœnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj¹cych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi,
 zgodnoœã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotycz¹ce czynnoœci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
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 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotycz¹ce jakoœci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z

podaniem kto je przeprowadzaù,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaœnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bêd¹ przedùo¿one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siê.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjêcia lub zajêciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siê. Projektant
nie jest jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.
[2] Ksi¹¿ka obmiarów
Ksi¹¿ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê sukcesywnie w jednostkach przyjêtych w
kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci materiaùów, orzeczenia o jakoœci
materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoœci. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót.
Winny byã udostêpnione na ka¿de ¿yczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostaùe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce dokumenty:
a) pozwolenie na budowê,
b) protokoùy przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoùy odbioru robót,
e) protokoùy z narad i ustaleñ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl¹du
na ¿yczenie Zamawiaj¹cego.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bêdzie okreœlaã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹
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.
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Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.
Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w iloœci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. Bùêdne dane
zostan¹ poprawione wg ustaleñ Inspektora nadzoru na piœmie. Obmiar gotowych robót bêdzie
przeprowadzony z czêstoœci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej pùatnoœci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreœlonym w umowie.
7.2. Zasady okreœlania iloœci robót i materiaùów

Zasady okreœlania iloœci robót podane s¹ w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreœlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robót.

7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt
wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne œwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie, w caùym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra¿ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe odpowiadaj¹ce odnoœnym wymaganiom SST.
Bêdzie utrzymywaã to wyposa¿enie, zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie dokùadnoœci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale¿noœci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom:
a)

odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz¹dzeñ technicznych,
c)

odbiorowi czêœciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koñcowemu),
e)

odbiorowi po upùywie okresu rêkojmi

f)

odbiorowi pogwarancyjnemupo upùywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoœci wykonywanych robót
oraz iloœci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowoœã danej czêœci robót do odbioru zgùasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie
póêniej jednak ni¿ w ci¹gu 3 dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
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fakcie Inspektora nadzoru.
Jakoœã i iloœã robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj¹cych komplet wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacj¹ projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czêœciowy

Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanych czêœci robót. Odbioru czêœciowego robót
dokonuje siê dla zakresu robót okreœlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)

Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(iloœci) oraz jakoœci.
8.4.1.

Caùkowite zakoñczenie robót oraz gotowoœã do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez
Wykonawcê wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz¹c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecnoœci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jakoœciowej na podstawie
przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoœci wykonania
robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie
odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu oraz odbiorów czêœciowych, zwùaszcza w zakresie
wykonania robót uzupeùniaj¹cych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeùniaj¹cych w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoœci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jakoœã wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i SST z uwzglêdnieniem
tolerancji i nie ma wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon¹
wartoœã wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koñcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokóù odbioru ostatecznego robót, sporz¹dzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj¹cego.
8.4.2.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty:
1.

dokumentacjê powykonawcz¹, tj. dokumentacjê budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.

szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub
zamienne),

3.

protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i zanikaj¹cych,

4.

protokoùy odbiorów czêœciowych,

5.

recepty i ustalenia technologiczne,

6.

dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy),

7.

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakoœci (PZJ),
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8.

deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci wbudowanych materiaùów, certyfikaty na znak
bezpieczeñstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoœci (PZJ),

9.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oœwietlenia itp.) oraz protokoùy odbioru i przekazania tych robót
wùaœcicielom urz¹dzeñ,

10. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj¹cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upùywie okresu rêkojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
zwi¹zanych z usuniêciem wad, które ujawni¹ siê w okresie rêkojmi i gwarancjigwarancyjnym i rêkojmi.
Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglêdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(koñcowy) robót”.
9.

PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw¹ pùatnoœci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcê za jednostkê obmiarow¹
ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu przyjêt¹ przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatnoœci jest wartoœã (kwota) podana przez Wykonawcê i
przyjêta przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaùtowe bêdzie uwzglêdniaã wszystkie
czynnoœci, wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okreœlone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã:
 robociznê bezpoœredni¹ wraz z narzutami,
 wartoœã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
 wartoœã pracy sprzêtu wraz z narzutami,
 koszty poœrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ale z wyù¹czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oœwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeñstwa
ruchu,
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(c)

opùaty/dzier¿awy terenu,

(d)

przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, ozna-kowañ i
drena¿u,
(f)

tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych,
poziomych, barier i œwiateù,
(b)

utrzymanie pùynnoœci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)

usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania,

(b)

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiaj¹cy.
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
10.1.

Ustawy

–

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z póên. zm.).

–

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieñ 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 przeciwpo¿arowej (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 póên.
zm.).

–

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póên.
zm.).

–

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2.

Rozporz¹dzenia

–

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodnoœci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

–

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okreœlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowa¿nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

–

Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spoùecznej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

–

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeñstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

–

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
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–

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeœnia 2004 r. – w sprawie szczegóùowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

–

Rozporz¹dzenie 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).

–

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w
sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia
zamawiaj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3.

Inne dokumenty i instrukcje

–

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

–

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

–

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Centralny

Oœrodek

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442110-1 malowanie budynków

1. Wstêp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru robót malarskich w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie przy ul. Otwockiej 13.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objêtych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu
wykonanie nastêpuj¹cych robót malarskich w budynku Szkoùy Podstawowej nr 2 w Karczewie
Malowanie tynków wewnêtrznych.
Malowanie elementów drewnianych, drzwi i innych.
1.4. Okreœlenia podstawowe.
Okreœlenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœã ich wykonania oraz za zgodnoœã z dokumentacj¹
projektow¹, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaùy
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaã mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia. Niedozwolone jest u¿ycie wód
œciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj¹cych tùuszcze organiczne, oleje i muù.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieã postaã cieczy o gêstoœci œmietany, uzyskanej przez rozcieñczenie
1 czêœci ciasta wapiennego z 3 czêœciami wody, tworz¹c¹ jednolit¹ masê bez grudek i zanieczyszczeñ.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien byã ciecz¹ oleist¹ o zabarwieniu od ¿óùtego do ciemnobr¹zowego i
odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy pañstwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byã u¿ywany w postaci cieczy, barwy od jasno¿óùtej do brunatnej,
bêd¹cej roztworem ¿ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikuj¹cym, o wùaœciwoœciach technicznych zbli¿onych do pokostu naturalnego,
lecz o krótszym czasie schniêcia. Powinien on odpowiadaã wymaganiom normy pañstwowej
lub œwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieñczalniki
W zale¿noœci od rodzaju farby nale¿y stosowaã:
–wodê

– do farb wapiennych,

–terpentynê
–inne

i benzynê – do farb i emalii olejnych,

rozcieñczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny

odpowiadaã normom pañstwowym lub mieã cechy techniczne zgodne z zaœwiadczeniem o
jakoœci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezale¿nie od ich rodzaju powinny odpowiadaã wymaganiom norm pañstwowych lub
œwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mo¿na stosowaã farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i œwiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
–wydajnoœã
–max.

– 6–10 m2/dm3,

czas schniêcia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
–wydajnoœã
–max.

– 15–16 m2/dm3,

czas schniêcia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biaùy
–do

wygùadzania podkùadu pod powùoki chlorokauczukowe,
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–Rozcieñczalnik

chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania –

biaùy do rozcieñczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
–wydajnoœã
–max.

– 6–10 m2/dm3,

czas schniêcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskùadnikowa wg PN-C-81911/97
–wydajnoœã
–czas

– 4,5–5 m2/dm3

schniêcia – 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biaùa
–wydajnoœã
–max.

– 5–6 m2/dm3,

czas schniêcia – 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
–wydajnoœã
–czas

– 6–8 m2/dm3

schniêcia – 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
–wydajnoœã
–czas

– 1,2–1,5 m2/dm3

schniêcia – 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
–wydajnoœã
–czas

– 6–8 m2/dm3

schniêcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
–wydajnoœã

– 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
–lepkoœã

umowna: min. 60

–gêstoœã:

max. 1,6 g/cm3

–zawartoœã
–roztarcie
–czas

substancji lotnych w% masy max. 45%

pigmentów: max. 90 m

schniêcia powùoki w temp. 20°C i wilgotnoœci wzglêdnej powietrza 65% do osi¹gniêcia 5

stopnia wyschniêcia – max. 2 godz.
Wymagania dla powùok:
–wygl¹d
–gruboœã

zewnêtrzny – gùadka, matowa, bez pomarszczeñ i zacieków,
– 100-120 m

–przyczepnoœã

do podùo¿a – 1 stopieñ,

–elastycznoœã

– zgiêta powùoka na sworzniu o œrednicy 3 mm nie wykazuje pêkniêã lub

odstawania od podùo¿a,
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–twardoœã

wzglêdna – min. 0,1,

–odpornoœã

na uderzenia – masa 0,5 kg spadaj¹ca z wysokoœci 1,0 m nie powinna po-wodowaã

uszkodzenia powùoki
–odpornoœã

na dziaùanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo¿e wystêpowaã

spêcherzenie powùoki.
Farby powinny byã pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bêbny lekkie lub wiaderka
sto¿kowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Úrodki gruntuj¹ce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
–powierzchni

betonowych lub tynków zwykùych nie zaleca siê gruntowania, o ile œwiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
–na

chùonnych podùo¿ach nale¿y stosowaã do gruntowania farbê emulsyjn¹ rozcieñczon¹ wod¹
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje siê wykonanie powùoki
malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale¿y zagruntowaã
rozcieñczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydùo szare, stosowane do gruntowania podùo¿a w celu zmniejszenia jego wsi¹kliwoœci
powinno byã stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. Sprzêt
Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu pêdzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nale¿y transportowaã zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowi¹zuj¹cymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnêtrznych temperatura nie powinna byã ni¿sza ni¿ +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nale¿y ogrzewaã.
W ci¹gu 2 dni pomieszczenia powinny byã ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoñczeniu
malowania mo¿na dopuœciã do stopniowego obni¿ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo¿e spaœã
poni¿ej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepùym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urz¹dzeñ ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie œcian i sufitów mo¿na wykonaã po:
–caùkowitym

ukoñczeniu robót instalacyjnych (z wyj¹tkiem monta¿u armatury i urz¹dzeñ

sanitarnych),
–caùkowitym

ukoñczeniu robót elektrycznych,

–caùkowitym

uùo¿eniu posadzek,
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–usuniêciu

usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podùo¿y
5.1.1. Podùo¿e posiadaj¹ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byã, naprawione przez
wypeùnienie ubytków zapraw¹ cementowo-wapienn¹. Powierzchnie powinny byã oczyszczone
z kurzu i brudu, wystaj¹cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj¹ce tynki nale¿y odbiã,
a rysy poszerzyã i ponownie wypeùniã zapraw¹ cementowo-wapienn¹.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byã oczyszczone, odtùuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkùadowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farb¹ wapienn¹ wymalowania mo¿na wykonywaã bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaã farbê emulsyjn¹ tego samego
rodzaju z jakiej ma byã wykonana powùoka lecz rozcieñczon¹ wod¹ w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaã pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje siê odpowiednie
farby podkùadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa siê gruntoszpachlówk¹
epoksydow¹.
5.3. Wykonywania powùok malarskich
5.3.1. Powùoki wapienne powinny równomiernie pokrywaã podùo¿e, bez przeœwitów, plam i
odprysków.
5.3.2. Powùoki z farb emulsyjnych powinny byã niezmywalne, przy stosowaniu œrodków myj¹cych i
dezynfekuj¹cych.
Powùoki powinny dawaã aksamitno-matowy wygl¹d powierzchni.
Barwa powùok powinna byã jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powùok bez uszkodzeñ, smug, plam i œladów pêdzla.
5.3.3. Powùoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieã barwê jednolit¹ zgodn¹ ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeñ, zmarszczeñ, pêcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powùoki powinny mieã jednolity poùysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale¿y na poszczególne warstwy stosowaã farby w ró¿nych
odcieniach.

6. Kontrola jakoœci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaã:
–sprawdzenie

wygl¹du powierzchni,

–sprawdzenie

wsi¹kliwoœci,
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–sprawdzenie

wyschniêcia podùo¿a,

–sprawdzenie

czystoœci,

Sprawdzenie wygl¹du powierzchni pod malowanie nale¿y wykonaã przez oglêdziny zewnêtrzne.
Sprawdzenie wsi¹kliwoœci nale¿y wykonaã przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil¿onej powierzchni powinna nast¹piã nie
wczeœniej ni¿ po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powùok przy ich odbiorach nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu ich wykonania:
–dla

farb emulsyjnych nie wczeœniej ni¿ po 7 dniach,

–dla

pozostaùych nie wczeœniej ni¿ po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza siê przy temperaturze powietrza nie ni¿szej od +5°C przy wilgotnoœci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowaã:
–sprawdzenie

wygl¹du zewnêtrznego,

–sprawdzenie

zgodnoœci barwy ze wzorcem,

–dla

farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powùoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznoœci i twardoœci oraz przyczepnoœci zgodnie z odpowiednimi
normami pañstwowymi.
Jeœli badania dadz¹ wynik pozytywny, to roboty malarskie nale¿y uznaã za wykonane
prawidùowo. Gdy którekolwiek z badañ daùo wynik ujemny, nale¿y usun¹ã wykonane powùoki
czêœciowo lub caùkowicie i wykonaã powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podùo¿a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowañ lub drabin malarskich oraz
uporz¹dkowaniem stanowiska pracy. Iloœã robót okreœla siê na podstawie obmiaru z uwzglêdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegaj¹ warunkom odbioru wedùug zasad podanych poni¿ej.
8.1. Odbiór podùo¿a
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podùo¿a materiaùy powinny odpowiadaã wymaganiom
zawartym w normach pañstwowych lub œwiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podùo¿e, posiadaj¹ce drobne uszkodzenia powinno byã naprawione przez
wypeùnienie ubytków zapraw¹ cementowo-wapienn¹ do robót tynkowych lub odpowiedni¹
szpachlówk¹. Podùo¿e powinno byã przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je¿eli
odbiór podùo¿a odbywa siê po dùu¿szym czasie od jego wykonania, nale¿y podùo¿e przed
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gruntowaniem oczyœciã.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego powùok malarskich polegaj¹ce na stwierdzeniu
równomiernego rozùo¿enia farby, jednolitego natê¿enia barwy i zgodnoœci ze wzorcem
producenta, braku przeœwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypeùniaczy, braku plam, smug, zacieków, pêcherzy odstaj¹cych pùatów powùoki, widocznych
okiem œladów pêdzla itp., w stopniu kwalifikuj¹cym powierzchniê malowan¹ do powùok o
dobrej jakoœci wykonania.
8.2.2.

Sprawdzenie odpornoœci powùoki na wycieranie polegaj¹ce na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni miêkk¹, weùnian¹ lub baweùnian¹ szmatk¹ kontrastowego koloru.
8.2.3.

Sprawdzenie odpornoœci powùoki na zarysowanie.

8.2.4.

Sprawdzenie przyczepnoœci powùoki do podùo¿a polegaj¹ce na próbie poderwania ostrym

narzêdziem powùoki od podùo¿a.
8.2.5.

Sprawdzenie odpornoœci powùoki na zmywanie wod¹ polegaj¹ce na zwil¿aniu badanej

powierzchni powùoki przez kilkakrotne potarcie mokr¹ miêkk¹ szczotk¹ lub szmatk¹.
Wyniki odbiorów materiaùów i robót powinny byã ka¿dorazowo potwierdzone protokóùem.

9. Podstawa pùatnoœci
Pùaci siê za ustalon¹ iloœã m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podùo¿a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowañ
lub drabin malarskich oraz uporz¹dkowaniem stanowiska pracy. Iloœã robót okreœla siê na podstawie
obmiaru z uwzglêdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwi¹zane
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badañ.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn¹trz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. Wstêp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce
wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z instalacj¹ elektryczn¹ remontu pomieszczeñ w budynku
Szkoùy Podstawowej nr 2 w Karczewie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objêtych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu
wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robót obejmuje:
a)instalacje elektryczne demonta¿u wyù¹czników, gniazd i monta¿ nowego osprzêtu elektrycznego

b)instalacje elektryczne demonta¿u opraw oœwietleniowych i monta¿u nowych opraw rastrowych,
1.4. Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z okreœleniami ujêtymi w odpowiednich normach
i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 SST.
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœã ich wykonania oraz za zgodnoœã z dokumentacj¹
projektow¹.
Rodzaje (typy) urz¹dzeñ, osprzêtu i materiaùów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny byã zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji
innych rodzajów (typów) urz¹dzeñ i osprzêtu ni¿ wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowi¹zuj¹cym trybie
z inspektorem nadzoru.

2. Materiaùy.
2.1. Przewód instalacyjny o izolacji i powùoce polwinitowej na napiêcie znamionowe 450/750 V
z ¿yùami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i iloœci ¿yù 3÷5 wg PN-87/E-90056.
2.2. Przewód z ¿yù¹ miedzian¹, jednodrutow¹ o przekroju do 2,5 mm2 na napiêcie znamionowe
250 V o izolacji polwinitowej wedùug PN-87/E-90054.
2.3.

Oprawy fluorescencyjne 4×20 W do wnêtrz.

2.4. Puszki instalacyjne z tworzywa – koñcowe o œrednicy 60 mm i rozgaùêêne o œrednicy 80 mm.
2.5. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.
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2.6. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.
2.7. £¹czniki i przeù¹czniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.8. £¹czniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.
Odbiór materiaùów na budowie
Materiaùy takie jak oprawy oœwietleniowe, przewody nale¿y dostarczaã na budowê wraz ze
œwiadectwami jakoœci, kartami gwarancyjnymi, protokoùami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaùy nale¿y sprawdziã pod wzglêdem kompletnoœci
i zgodnoœci z danymi wytwórcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj¹cych siê w¹tpliwoœci mog¹cych mieã wpùyw na
jakoœã wykonania robót, materiaùy nale¿y przed ich wbudowaniem poddaã badaniom
okreœlonym przez dozór techniczny robót.
Skùadowanie materiaùów na budowie
Skùadowanie

materiaùów powinno odbywaã siê zgodnie z zaleceniami producentów,

w warunkach zapobiegaj¹cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu siê wùaœciwoœci
technicznych na skutek wpùywu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nale¿y zachowaã wymagania wynikaj¹ce ze specjalnych wùaœciwoœci materiaùów oraz
wymagania w zakresie bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego.

3. Sprzêt
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje siê u¿ycie nastêpuj¹cego sprzêtu:

–samochód dostawczy do 0,9 t,

4. Transport
Materiaùy na budowê powinny byã przywo¿one odpowiednimi œrodkami transportu, zabezpieczone
w sposób zapobiegaj¹cy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzglêdniaj¹cy
wszystkie warunki, w jakich bêd¹ wykonywane roboty instalacjyjne.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaã bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz¹dzeniami,
powinna byã przejrzysta, prosta i dostêpna dla prawidùowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest
aby przebiegaùa w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Monta¿ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uùo¿enia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzglêdu na rodzaj instalacji, powinny byã zamocowane do podùo¿a w sposób trwaùy, uwzglêdniaj¹cy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bêdzie pracowaã, oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przejœcia przez œciany i stropy
Przejœcia przez œciany i stropy powinny speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:
–wszystkie

przejœcia obwodów instalacji elektrycznych przez œciany, stropy itp. musz¹ byã

chronione przed uszkodzeniami.
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–przejœcia

te nale¿y wykonywaã w przepustach rurowych,

–przejœcia

pomiêdzy pomieszczeniami o ró¿nych atmosferach powinny byã wykonywane

w sposób szczelny, zapewniaj¹cy nieprzedostawanie siê wyziewów,
–obwody

instalacji elektrycznych przechodz¹c przez podùogi musz¹ byã chronione do wysokoœci

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osùony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nale¿y stosowaã rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane
itp.
5.5. Monta¿ sprzêtu, osprzêtu i opraw oœwietleniowych
Sprzêt i osprzêt instalacyjny nale¿y mocowaã do podùo¿a w sposób trwaùy zapewniaj¹cy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzêtu i osprzêtu mog¹ sùu¿yã konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podùo¿u,
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykrêcone do podùo¿a za pomoc¹
koùków i œrub rozporowych oraz koùków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nale¿y mocowaã przez wkrêcanie w metalowy koùek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza siê mocowania haków za pomoc¹ koùków rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umo¿liwiaã ruch wahadùowy oprawy.
Przewody opraw oœwietleniowych nale¿y ù¹czyã z przewodami wypustów za pomoc¹ zù¹czy
œwiecznikowych.
5.6. Podejœcie do odbiorników
Podejœcia instalacji elektrycznych do odbiorników nale¿y wykonywaã w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejœcia do przewodów uùo¿onych w podùodze nale¿y wykonywaã w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchni¹ podùogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanaùach. Rury i kanaùy musz¹
speùniaã odpowiednie warunki wytrzymaùoœciowe i byã wyprowadzone ponad podùogê do wysokoœci
koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiorników zasilanych od góry nale¿y stosowaã podejœcia zwieszakowe. S¹ to najczêœciej oprawy
oœwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejœcia zwieszakowe nale¿y wykonywaã jako sztywne, lub elastyczne w zale¿noœci od warunków
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiorników zamocowanych na œcianach, stropach lub konstrukcjach podejœcia nale¿y wykonywaã
przewodami uùo¿onymi na tych œcianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a tak¿e na innego
rodzaju podùo¿ach np. ksztaùtowniki, korytka itp.
5.7. Ukùadanie przewodów
5.7.1. Przewody izolowane jedno¿yùowe w rurkach

a)Ukùadanie rur
Rury nale¿y ukùadaã na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podùo¿u. Koñce rur przed poù¹czeniem powinny byã pozbawione ostrych krawêdzi. Zale¿nie
od przyjêtej technologii monta¿u i rodzaju tworzywa ù¹czenie rur ze sob¹ oraz sprzêtem
i osprzêtem nale¿y wykonywaã przez:
–wsuwanie

w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem poù¹czeñ,

–wkrêcanie

nagwintowanych koñców rur,

–wkrêcanie

nagrzanych koñców rur.

£uki na rurach nale¿y wykonywaã tak aby spùaszczenie przekroju nie przekraczaùo 15%
wewnêtrznej œrednicy. Promieñ giêcia powinien zapewniaã swobodne wci¹ganie przewodów.
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Caùa instalacja rurowa powinna byã wykonana ze spadkiem 0.1% aby umo¿liwiã odprowadzenie wody
powstaùej z ewentualnej kondensacji. Zabrania siê ukùadania rur z wci¹gniêtymi w nie przewodami.
b)wci¹ganie przewodów
Przed przyst¹pieniem do wci¹gania przewodów nale¿y sprawdziã prawidùowoœã wykonanego
rurowania, zamocowania sprzêtu i osprzêtu, jego poù¹czeñ z rurami oraz przelotowoœã.
Wci¹ganie przewodów nale¿y wykonaã za pomoc¹ specjalnego osprzêtu monta¿owego. Nie wolno do tego
celu stosowaã przewodów, które póêniej zostan¹ u¿yte w instalacji. £¹czenie przewodów wykonaã wg
wczeœniej opisanych zasad.
5.8. £¹czenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnêtrzowych ù¹czenia przewodów nale¿y dokonywaã w sprzêcie
i osprzêcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaã poù¹czeñ skrêcanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne maj¹ wyprowadzone fabrycznie na zewn¹trz przewody, a samo ich
podù¹czenie do instalacji nie zostaùo opracowane w projekcie, sposób podù¹czenia nale¿y uzgodniã
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inspektora nadzoru.
Przewody musz¹ byã uùo¿one swobodnie i nie mog¹ byã nara¿one na naci¹gi i dodatkowe naprê¿enia. Do
danego zacisku nale¿y przyù¹czyã przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s¹ przyù¹czone za pomoc¹ oczek, pomiêdzy
oczkiem a nakrêtk¹ oraz pomiêdzy oczkami powinny znajdowaã siê podkùadki metalowe zabezpieczone
przed korozj¹ w sposób umo¿liwiaj¹cy przepùyw pr¹du. Dùugoœã odizolowanej ¿yùy przewodu powinna
zapewniaã prawidùowe przyù¹czenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo¿e powodowaã uszkodzeñ mechanicznych.
W przypadku stosowania ¿yù ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaã warstwy cyny.
Koñce przewodów miedzianych z ¿yùami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca siê zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przyù¹czanie odbiorników
Miejsca poù¹czeñ ¿yù przewodów z zaciskami odbiorników powinny byã dokùadnie oczyszczone. Samo
poù¹czenie musi byã wykonane w sposób pewny, pod wzglêdem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osùabieniem siùy docisku, korozj¹ itp.
Poù¹czenia mog¹ byã wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zale¿noœci od konstrukcji odbiornika
i warunków technologicznych. Przyù¹czenia sztywne nale¿y wykonywaã w rurach sztywnych
wprowadzonych bezpoœrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Poù¹czenia elastyczne stosuje siê gdy odbiorniki nara¿one s¹ na drgania o du¿ej amplitudzie lub
przystosowane s¹ do przesuniêã lub przemieszczeñ. Poù¹czenia te nale¿y wykonaã:
–przewodami izolowanymi wielo¿yùowymi giêtkimi lub oponowymi,

–przewodami izolowanymi jedno¿yùowymi w rurach elastycznych,
–przewodami izolowanymi wielo¿yùowymi giêtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.10. Próby monta¿owe
Po zakoñczeniu robót nale¿y przeprowadziã próby monta¿owe obejmuj¹ce badania i pomiary. Zakres
prób monta¿owych nale¿y uzgodniã z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:
–pomiar

rezystancji izolacji instalacji

–pomiar

rezystancji izolacji odbiorników

–pomiary

impedancji pêtli zwarciowych

–pomiary

rezystancji uziemieñ

5.11. Demonta¿ instalacji elektrycznych
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W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nale¿y wykonaã demonta¿
instalacji wraz z osprzêtem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprzêcie nale¿y odtworzyã ubytki tynków.

6. Kontrola jakoœci robót
Sprawdzenie i odbiór robót powinno byã wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6].
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakoñczeniu powinno podlegaã:
–zgodnoœã wykonania robót z dokumentacj¹ projektow¹,
–wùaœciwe

podù¹czenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

–zaù¹czanie

punktów œwietlnych zgodnie z zaùo¿onym programem

–wykonanie

pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skutecznoœci ochrony

przeciwpora¿eniowej z przekazaniem wyników do protokoùu odbioru.

7. Obmiar robót
Obmiar robót obejmuje caùoœã instalacji elektroenergetycznych.
Jednostk¹ obmiarow¹ jest komplet robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
8.2. Odbiory czêœciowe
8.3. Odbiory koñcowe
8.4. Odbiory ostateczne.

9. Podstawa pùatnoœci
Podstawê pùatnoœci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta¿owych.

10. Przepisy zwi¹zane
[1]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do ukùadania na staùe.
Przewody o izolacji i powùoce polwinitowej, okr¹gùe.

[2]
PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do ukùadania na staùe.
Przewody jedno¿yùowe o izolacji polwinitowej.
[3]
PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powùoce polwinitowej na napiêcie znamionowe 0.6/1 kV.
[4] PN-EN 12464-1:2004. Úwiatùo i oœwietlenie. Oœwietlenie miejsc pracy.
Czêœã 1: Miejsca pracy we wnêtrzach.
[5]
[6]

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

Przepisy budowy urz¹dzeñ elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
CPV 45432100-5 kùadzenie i wykùadanie podùóg

1. Wstêp
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru posadzek w pomieszczeniach remontowanych w budynku Szkoùy Podstawowej nr 2 w
Karczewie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objêtych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu
wykonanie posadzek w pomieszczeniach remontowanych w budynku Szkoùy Podstawowej nr 2 w
Karczewie
szlifowanie podùogi z deszczuùek
lakierowanie podùogi
1.4. Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœã ich wykonania oraz za zgodnoœã z dokumentacj¹
projektow¹, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaùy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaã mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u¿ycie wód œciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj¹cych
tùuszcze organiczne, oleje i muù.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien speùniaã wymagania obowi¹zuj¹cej normy przedmiotowe, a w szczególnoœci:
–nie zawieraã domieszek organicznych,
–mieã frakcje ró¿nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
œrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Wyroby podùogowe PCV
Wykùadzina podùogowa jednowarstwowa z PCV
–szerokoœã

min. 2000 mm,

–dùugoœã

10000 mm,

–gruboœã

2,0 mm,

–masa 1m2 wykùadziny3,5 kg.
Wykùadzina rulonowa jednowarstwowa trudnozapalna, antypoœlizgowa, antyelektrostatyczna w
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kolorach do uzgodnienia. Powierzchnia wykùadziny jest póùmatowa, gùadka lub moletowana.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa skùada siê z asfaltów drogowych, wùóknistego wypeùniacza mineralnego (azbestu lub
weùny mineralnej), m¹czki mineralnej i dodatków uszlachetniaj¹cych (kauczuk lub pak tùuszczowy)
Temperatura miêkniêcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypeùniania na szczelin dylatacyjnych o szerokoœci wiêkszej ni¿ 5 mm.
–.
2.6. Wykùadzina antystatyczna – rulonowa lub pùytowa
Musi posiadaã aktualne œwiadectwo ITB i atest Pañstwowego Zakùadu Higieny.
2.7. Zaprawa samopoziomuj¹ca
Masa samopoziomuj¹ca nie gorsza ni¿ typu „Ceresit” CN 72,
musi posiadaã aktualne œwiadectwo ITB
2.10. Materiaù o strukturze antypoœlizgowej
Wymagania:
–dobra przyczepnoœã do betonu,
–wùaœciwoœci penetracyjne,
–nieodksztaùcalny pod wpùywem wysokich temperatur,
–elastyczny (od –20° do + 250°C)
–wytrzymaùy (ok. 6,5 Mpa),
–odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzêt
Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu dowolnego sprzêtu.

4. Transport
Materiaùy i elementy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu.
Podczas transportu materiaùy i elementy konstrukcji powinny byã zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat¹ statecznoœci.

5. Wykonanie robót
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Naprawiana posadzka cementowa, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podùo¿a mlekiem wapienno-cementowym, uùo¿eniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gùadko oraz wykonaniem.
Wymagania podstawowe.
Podkùad cementowy powinien byã wykonany zgodnie z projektem, który okreœla wymagan¹
wytrzymaùoœã i gruboœã podkùadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymaùoœã podkùadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byã mniejsza ni¿: na
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005
32

œciskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
Podùo¿e, na którym wykonuje siê podkùad z warstwy wyrównawczej powinno byã wolne od kurzu i
zanieczyszczeñ oraz nasycone wod¹.
Podkùad cementowy powinien byã oddzielony od pionowych staùych elementów budynku paskiem
papy.
W podkùadzie powinny byã wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkùadów cementowych oraz w ci¹gu co najmniej 3 dni
nie powinna byã ni¿sza ni¿ 5°C.
Zaprawê cementow¹ nale¿y przygotowywaã mechanicznie.
Zaprawa powinna mieã konsystencjê gêst¹ – 5–7 cm zanurzenia sto¿ka pomiarowego.
Iloœã spoiwa w podkùadach cementowych powinna byã ograniczona do iloœci niezbêdnej, iloœã
cementu nie powinna byã wiêksza ni¿ 400 kg/m3.
Zaprawê cementow¹ nale¿y ukùadaã niezwùocznie po przygotowaniu miêdzy listwami kierunkowymi
o wysokoœci równej gruboœci podkùadu z zastosowaniem rêcznego lub mechanicznego
zagêszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
Podkùad powinien mieã powierzchniê równ¹, stanowi¹c¹ pùaszczyznê lub pochylon¹, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkùadu sprawdzana dwumetrow¹ ùat¹ przykùadan¹ w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaã wiêkszych przeœwitów wiêkszych ni¿ 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkùadu od pùaszczyzny (poziomej lub pochyùej) nie powinny przekraczaã 2 mm/m i 5 mm na
caùej dùugoœci lub szerokoœci pomieszczenia.
W ci¹gu pierwszych 7 dni podkùad powinien byã utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie foli¹ polietylenow¹ lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
wod¹.
5.2. Wykonywanie posadzki PCV
Do wykonywania podùo¿e posiadaj¹ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byã
naprawione przez wypeùnienie ubytków zapraw¹ cementow¹.
Powierzchnie powinny byã oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byã ni¿sza ni¿ 15°C i
powinna byã zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wykùadziny PCV i kleje nale¿y dostarczyã do pomieszczeñ, w których bêd¹ ukùadane
co najmniej na 24 godziny przed ukùadaniem.
Wykùadzina rulonowa powinna byã na 24 godziny przed przyklejeniem rozwiniêta z
rulonu, pociêta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luêno uùo¿ona
na podkùadzie tak, aby arkusze tworzyùy zakùady szerokoœci 2–3 cm.
Arkusze z PCV nale¿y przyklejaã przy u¿yciu klejów zalecanych przez producenta
okreœlonej wykùadziny oraz w obowi¹zuj¹cych instrukcjach technologicznych.
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Arkusze z PCV nale¿y przyklejaã caù¹ powierzchni¹ do podùo¿a.
Nie dopuszcza siê wystêpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci faùd, pêcherzy, odstaj¹cych brzegów arkuszy PCV.
Arkusze nale¿y uùo¿yã szczelnie, dopuszczalna szerokoœã spoin nie powinna byã
wiêksza ni¿ 0,5 mm miêdzy arkuszami.
Spoiny miêdzy arkuszami lub pasami pùytek powinny tworzyã liniê prost¹.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosiã nie wiêcej ni¿ 1 mm/m i 5 mm na
caùej dùugoœci spoiny w pomieszczeniu.
Posadzki z wykùadzin PCV nale¿y wywin¹ã na œciany w wysokoœci 10 cm.
5.3. Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym mog¹ byã wykonane naprawy posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
Szczeliny dylatacyjne powinny byã wypeùnione mas¹ asfaltow¹.
zaprawê cementow¹, z której wykonano posadzkê nale¿y dokùadnie zagêœciã, a powierzchniê
wyrównaã i zatrzeã na gùadko.

6. Kontrola jakoœci
6.1. Wymagana jakoœã materiaùów powinna byã potwierdzona przez producenta przez zaœwiadczenie o
jakoœci lub znakiem kontroli jakoœci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzêdnym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza siê stosowania do robót materiaùów, których wùaœciwoœci nie odpowiadaj¹
wymaganiom technicznym. Nie nale¿y stosowaã równie¿ materiaùów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3. Nale¿y przeprowadziã kontrolê dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnoœciowych).
Sprawdziã prawidùowoœã wykonania podkùadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest m2. Iloœã robót okreœla siê na podstawie projektu z uwzglêdnieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegaj¹ odbiorowi wg. zasad podanych poni¿ej.
8.1. Odbiór materiaùów i robót powinien obejmowaã zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz
sprawdzenie wùaœciwoœci technicznych tych materiaùów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrze¿eñ co do zgodnoœci materiaùu z zaœwiadczeniem o jakoœci wystawionym przez
producenta – powinien byã on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza siê stosowania do robót materiaùów, których wùaœciwoœci nie odpowiadaj¹
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wymaganiom technicznym.
Nie nale¿y stosowaã równie¿ materiaùów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiaùów i wyrobów powinny byã potwierdzone protokólarnie.
8.4. Odbiór powinien obejmowaã:
–sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego; badanie nale¿y wykonaã przez ocenê wzrokow¹,
–sprawdzenie prawidùowoœci uksztaùtowania powierzchni posadzki; badanie nale¿y wykonaã
przez ocenê wzrokow¹,
–sprawdzenie gruboœci posadzki cementowej lub z lastryka nale¿y przeprowadziã na podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
–sprawdzenie prawidùowoœci wykonania styków materiaùów posadzkowych; badania
prostoliniowoœci nale¿y wykonaã za pomoc¹ naci¹gniêtego drutu i pomiaru odchyleñ z
dokùadnoœci¹ 1 mm, a szerokoœci spoin – za pomoc¹ szczelinomierza lub suwmiarki.
–sprawdzenie prawidùowoœci wykonania cokoùów lub listew podùogowych; badanie nale¿y
wykonaã przez ocenê wzrokow¹.

9. Podstawa pùatnoœci
Pùaci siê za ustalon¹ iloœã m2 powierzchni uùo¿onej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podùo¿a, dostarczenie materiaùów i sprzêtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi¹zane
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodnoœci dotycz¹ce
cementów powszechnego u¿ytku.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-74/B-30175

Kit asfaltowy uszczelniaj¹cy.

PN-EN 649:2002

Elastyczne pokrycia podùogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podùogowe z polichlorku winylu

OBRÓBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE
1.

WSTÆP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania
i odbioru pokryã dachowych pap¹ wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w
budynku szkoùy nr 2 w Karczewie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach
maùych prostych robót i konstrukcji drugorzêdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoœã, ¿e
podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doœwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objêtych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu
wykonanie pokryã dachowych blach¹ wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystaj¹cymi ponad dach budynku:
1.4. Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœã ich wykonania oraz za zgodnoœã z dokumentacj¹
projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.

MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiaùy stosowane do wykonywania pokryã dachowych powinny mieã m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub byã produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracjê Zgodnoœci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeñstwa,
– Certyfikat zgodnoœci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdowaã siê termin przydatnoœci do stosowania.
Sposób transportu i skùadowania powinien byã zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowi¹zany jest posiadaã na budowie peùn¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ skùadowanych na
budowie materiaùów przeznaczonych do wykonania pokryã dachowych.
2.2. Rodzaje materiaùów
2.2.1. Wszelkie materiaùy do wykonania pokryã dachowych powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj¹cych dany materiaù do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana pùaska powinna odpowiadaã normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Gruboœã blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metod¹ ogniow¹ – równ¹ warstw¹
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstw¹ pasywacyjn¹ maj¹c¹ dziaùanie antykorozyjne i
zabezpieczaj¹ce.
Wystêpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy pùaskie:
a)

blacha stalowa powlekana powùokami poliestrowymi, gruboœci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, gruboœci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c)

blacha miedziana, gruboœci 0,5-0,55 mm, taœma szerokoœci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, gruboœci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powùokami poliestrowymi 25
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powùok¹ epoksydow¹ 10 mikrometrów.
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, gruboœci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.
2.2.6. Blachy dachówkowe, gruboœci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metod¹ ogniow¹, pokryte
powùokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstw¹ pasywacyjn¹.
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Szerokoœci arkuszy 1185 mm, a dùugoœã od 860-7200 mm.
2.2.7. Pùyty z tworzyw sztucznych:
 pùyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
 pùyty poliwêglanowe bezbarwne i kolorowe.
Wszystkie materiaùy do pokryã dachowych powinny byã przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcj¹ producenta oraz wedùug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3.

SPRZÆT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3
3.2. Sprzêt do wykonywania robót
 Roboty mo¿na wykonaã rêcznie lub przy u¿yciu innych specjalistycznych narzêdzi.
 Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu
na jakoœã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla œrodowiska.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiaùów:
4.2.1. Do transportu materiaùów i urz¹dzeñ stosowaã nastêpuj¹ce sprawne technicznie œrodki transportu:
samochód skrzyniowy o ùadownoœci 5-10 ton,
 samochód dostawczy o ùadownoœci 0,9 ton,
 ci¹gnik koùowy z przyczep¹.
Blachy do pokryã dachowych mog¹ byã przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu.
Materiaùy nale¿y ukùadaã równomiernie na caùej powierzchni ùadunkowej, obok siebie i zabezpieczyã przed
mo¿liwoœci¹ przesuwania siê podczas transportu.
Blachy powinny byã ukùadane w pozycji poziomej wzdùu¿ œrodka transportu.
Je¿eli dùugoœã elementów z blachy dachówkowej jest wiêksza ni¿ dùugoœã pojazdu, wielkoœã nawisu nie
mo¿e przekroczyã 1 m.
Przy za- i wyùadunku oraz przewozie na œrodkach transportowych nale¿y przestrzegaã przepisów
obowi¹zuj¹cych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania takich œrodków transportu, które wpùyn¹ niekorzystnie
na jakoœã robót i wùaœciwoœci przewo¿onych materiaùów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych œrodki transportowe musz¹ speùniaã wymagania przepisów ruchu
drogowego.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podkùadów
Ka¿dy podkùad pod pokrycie powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania ogólne:
 pochylenie pùaszczyzny poùaci dachowych z desek, ùat lub pùatwi powinno byã dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
 równoœã powierzchni deskowania powinna byã taka, aby przeœwit pomiêdzy powierzchni¹ deskowania a
ùat¹ kontroln¹ o dùugoœci 3 m byù nie wiêkszy ni¿ 5 mm w kierunku prostopadùym do spadku i nie wiêkszy
ni¿ 10 mm w kierunku równolegùym do spadku (pochylenia poùaci dachowej),
 równoœã pùaszczyzny poùaci z ùat lub pùatwi powinna byã analogiczna, jak podano powy¿ej na co najmniej
3 krokwiach (przy podkùadzie z ùat) lub 3 pùatwiach (przy podkùadzie z pùatwi),
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 podkùad powinien byã zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieã
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystaj¹cymi ponad powierzchniê pokrycia. Szerokoœã
szczelin dylatacyjnych powinna wynosiã od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoùo 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byã wypeùnione materiaùem elastycznym lub kitem
asfaltowym,
 w podkùadzie powinny byã osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byã
usztywnione krawêdzie zewnêtrzne.
5.2. Podkùady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Ka¿dy podkùad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:
 w przypadku pokryã z blachy podkùad z desek i jednej warstwy papy powinien byã zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,
 deski powinny byã zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i uùo¿one stron¹ dordzeniow¹ ku
górze. Ka¿da deska powinna byã przybita do krokwi dwoma gwoêdziami. Wilgotnoœã desek nie powinna
byã wiêksza do 21%, a maksymalna szerokoœã 15 cm. Czoùa desek powinny stykaã siê na krokwiach.
Deski nale¿y ukùadaã „na pióro” i „wpust” lub na przylgê. Szczeliny miêdzy deskami nie powinny byã
wiêksze ni¿ 2 mm. Nie dopuszcza siê w deskach otworów po sêkach o œrednicy wiêkszej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawaã poza czoùo krokwi od 3 do 5 cm.
 papa asfaltowa podkùadowa lub wierzchniego krycia powinna byã umocowana do podkùadu gwoêdziami,
 podkùad z papy, o którym mowa powy¿ej, nale¿y wykonywaã obowi¹zkowo w przypadku pokryã z blachy
wykonanych w korytach odwadniaj¹cych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostaùych
fragmentach poùaci dachowych stosowanie papy nie jest obowi¹zkowe.
5.3. Podkùad z desek pod pokrycie blach¹
Podkùad z desek pod pokrycie blach¹ powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:
 podkùad z drewna pod pokrycie blach¹ ocynkowan¹ lub cynkow¹ powinien byã wykonany z desek
obrzynanych gruboœci 25 mm i szerokoœci od 12 cm do 15 cm. Szerokoœã deski okapowej powinna byã
wiêksza i wynosiã nie mniej ni¿ 30 cm,
 odstêpy pomiêdzy deskami powinny wynosiã nie wiêcej ni¿ 5 cm przy kryciu blach¹ ocynkowan¹ i nie
wiêcej ni¿ 4 cm przy kryciu blach¹ cynkow¹,
 podkùad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien byã wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, ù¹czonych na
wpust lub przylgê. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnoœci podkùadu dopuszcza
siê ukùadanie desek na styk,
 gwoêdzie powinny byã gùêboko wbite w deski, aby ich ùebki nie stykaùy siê z blach¹. Przy kryciu blach¹
cynkow¹ lub ocynkowan¹ zaleca siê stosowaã do przybijania desek gwoêdzie ocynkowane, a przy kryciu
blach¹ miedzian¹ – gwoêdzie miedziane,
 w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokoœci ~30 cm, przy oknach, wokóù kominów itp.
podkùad powinien byã peùny, z desek ukùadanych na styk,
 podkùad powinien speùniaã wymagania podane w pkt. 5.1.
5.4. Podkùad z ùat pod pokrycie z blach dachówkowych
W przypadku podkùadu z ùat pod pokrycia z blach dachówkowych nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹ce zaleceñ:
 ùaty nale¿y przybijaã na kontrùatach, równolegle do linii okapu, za pomoc¹ gwoêdzi ocynkowanych,
 pierwsz¹ ùatê umieszcza siê w linii okapu, pozostaùe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadaj¹cym
wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.
5.5. Podkùad z ùat pod pokrycie z pùyt falistych z tworzyw sztucznych
Podkùad z ùat pod pokrycie z pùyt falistych z tworzyw sztucznych powinien speùniaã nastêpuj¹cych
wymagania:
–

podkùad z ùat mo¿e byã wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

–

przekrój ùat powinien wynosiã co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

–

rozstaw ùat powinien wynosiã 0,4 dùugoœci pùyty, lecz nie wiêcej ni¿ 55 cm,
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–

przy kryciu kalenicy g¹siorami korytkowymi odlegùoœã pierwszej ùaty od kalenicy powinna wynosiã 5 cm;
wzdùu¿ kalenicy powinna byã przybita deska stanowi¹ca ùatê do mocowania g¹siorów. Wysokoœã deski
kalenicowej powinna byã dostosowana do rozwartoœci g¹siora i pochylenia poùaci dachowych,

–

przy kryciu kalenicy g¹siorami zawiasowymi odlegùoœã ùaty od kalenicy powinna wynosiã:
a)

15 cm przy zakùadach pùyt poprzecznych wynosz¹cych 20 cm,

b) 20 cm przy zakùadach pùyt poprzecznych wynosz¹cych 15 cm.
–

wzdùu¿ okapu powinna byã przybita deska o gruboœci równej gruboœci ùat,

–

ùaty i deski powinny byã zabezpieczone przed zagrzybieniem,

–

podkùad z ùat powinien speùniaã wymagania podane w pkt. 5.1.

5.6. Podkùad z pùatwi pod pokrycia z pùyt falistych z tworzyw sztucznych
W przypadku podkùadu z pùatwi pod pokrycie z pùyt falistych z tworzyw sztucznych nale¿y przestrzegaã
nastêpuj¹cych wymagañ:
–

przekrój i rozstaw pùatwi powinien byã ustalony na podstawie obliczeñ statycznych i dostosowany do
rodzaju pùyt, ich dùugoœci i szerokoœci zakùadów poprzecznych, w zale¿noœci od pochylenia poùaci
dachowych,

–

pùatwie powinny byã usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wi¹zarów lub dêwigarów
dachowych. Górne póùki (powierzchnie) pùatwi powinny byã usytuowane w pùaszczyênie poùaci
dachowej,

–

przy okapach pùatwie powinny byã umieszczone w takiej odlegùoœci od lica œciany, aby pùyty pokrycia
dachowego nie wystawaùy poza pùatwie wiêcej ni¿:
a)

35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.
–

w przypadku okapu z rynnami, wzdùu¿ okapu powinna byã przybita do pùatwi deska, do której
przymocuje siê uchwyty (haki) rynnowe,

–

na pùatwie mog¹ byã zastosowane:
a)

dêwigary lub rury stalowe,

b) dêwigary ¿elbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania pùyt,
c)

brusy drewniane o boku dùu¿szym, uùo¿onym prostopadle do górnej powierzchni wi¹zara (lub
dêwigara) dachowego.

–

pùatwie drewniane powinny byã zabezpieczone przed zagrzybieniem, a pùatwie stalowe przed korozj¹,

–

podkùad z pùatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji poùaci dachowych powinien odpowiadaã
wymaganiom pkt. 5.1,

–

rozstaw pùatwi pod pokrycie z pùyt falistych poliestrowych wzmocnionych wùóknem szklanym powinien
wynosiã od 50 cm do 105 cm w zale¿noœci od obci¹¿enia pokrycia, rodzaju pùyt i gramatury wùókna
szklanego zastosowanego do wzmocnienia pùyt.

5.7. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nale¿y wykonywaã zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i
wymaganiami producenta oraz norm¹ PN-B-02361:1999.
5.7.1.

Pokrycia z blach pùaskich

5.7.1.1. Wymagania ogóle dotycz¹ce pokryã z blach pùaskich
W przypadku pokryã z blach pùaskich nale¿y stosowaã siê do nastêpuj¹cych zaleceñ:
–

podkùad pod pokrycie powinien speùniaã wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

–

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mog¹ byã wykonywane o ka¿dej porze roku, lecz w
temperaturze nie ni¿szej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie ni¿szej ni¿ 5
°C. Robót nie wolno wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach,

–

blachy nie nale¿y ukùadaã bezpoœrednio na podùo¿ach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gùadzi cementowej oraz na podùo¿u zawieraj¹cym zwi¹zki siarki. Podùo¿a te
nale¿y najpierw zagruntowaã roztworem asfaltowym i poùo¿yã na nich papê asfaltow¹. Wymaganie to
dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
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–

wszystkie wygiêcia blach powinny byã wykonane w taki sposób, aby nie nast¹piùo pêkniêcie blachy lub
odpryœniêcie powùoki zabezpieczaj¹cej blachê.

5.7.1.2. Pokrycie z blachy pùaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie poùaci dachowej blach¹ pùask¹ stalow¹ ocynkowan¹ nale¿y rozpocz¹ã od zamocowania pasa
usztywniaj¹cego i pasa okapowego.
Pas usztywniaj¹cy powinien byã wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia poùaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoêdziami ocynkowanymi w dwóch
rzêdach mijankowo.
Pas okapowy nale¿y wykonaã z blachy przeznaczonej do krycia poùaci dachowych, ù¹czonej w
zale¿noœci od spadku na r¹bki le¿¹ce pojedyncze lub podwójne i mocuj¹c go do deskowania ¿abkami oraz
gwoêdziami ocynkowanymi. Poù¹czenia na r¹bki dotycz¹ poù¹czeñ równolegùych i prostopadùych do okapu.
Na poùaciach dachowych arkusze blach powinny byã ukùadane krótszymi bokami równolegle do okapu.
Je¿eli górny brzeg arkuszu wypada nad szczelin¹ w deskowaniu, to powinien byã œciêty równo z górnym
brzegiem deski i ponownie zagiêty.
S¹siaduj¹ce ze sob¹ arkusze blachy pokrycia powinny byã przesuniête wzglêdem siebie co najmniej o
10 cm.
Arkusze blach powinny byã ù¹czone:
a)

w zù¹czach prostopadùych do okapu – na r¹bki stoj¹ce podwójne o wysokoœci od 25 mm do 45 mm,

b) w zù¹czach równolegùych do okapu – na r¹bki le¿¹ce pojedyncze przy pochyleniu poùaci powy¿ej 20
°, lub na r¹bki le¿¹ce podwójne, przy pochyleniu poùaci mniejszym ni¿ 20°,
c)

w kalenicy i w naro¿ach – na podwójne r¹bki stoj¹ce o wysokoœci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny byã mocowane do podkùadu za pomoc¹ ùapek i ¿abek. Rozstaw ùapek w r¹bkach
stoj¹cych nie powinien przekraczaã 50 cm i 20 cm od koñca arkusza. W r¹bkach le¿¹cych rozstaw ¿abek
powinien wynosiã nie wiêcej ni¿ 45 cm.
R¹bki le¿¹ce s¹siednich pasów powinny byã przesuniête wzglêdem siebie co najmniej o 10 cm. R¹bki
stoj¹ce obu poùaci powinny byã przesuniête wzglêdem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy r¹bki
stoj¹ce powinny byã zagiête i poùo¿one na dùugoœci okoùo 10 cm, a blachy obu poùaci poù¹czone wzdùu¿
kalenicy na r¹bek stoj¹cy.
Zlewnie odwadniaj¹ce nale¿y wykonywaã z jednoczesnym kryciem poùaci pasem blachy wzdùu¿ zlewni.
Arkusze blachy nale¿y ù¹czyã z pasem zlewni na podwójny r¹bek le¿¹cy.
5.7.1.3. Pokrycie z blachy pùaskiej cynkowej
Krycie poùaci dachowej blach¹ cynkow¹ wykonuje siê podobnie, jak krycie blach¹ ocynkowan¹, nie nale¿y
jednak stosowaã poù¹czeñ na r¹bki (z wyj¹tkiem kalenic i naro¿y), lecz na zwoje i zakùady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca siê ci¹ã w poprzek na 2 lub 3 równe czêœci.
Arkusze blachy cynkowej powinny byã ù¹czone:
a)

w zù¹czach prostopadùych do okapu – na zwoje o œrednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zù¹czach równolegùych do okapu – na zakùady luêne o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 100 mm;
dolne brzegi górnych arkuszy powinny byã zagiête ku doùowi tak, aby arkusze nie stykaùy siê ze
sob¹ powierzchni¹, lecz tylko krawêdzi¹ zgiêcia na caùej swej dùugoœci; jêzyki blaszane powinny byã
przylutowane na caùej szerokoœci do arkuszy i powinny opieraã siê o deskowanie; rozstaw jêzyków
nie powinien byã wiêkszy od 46 cm,
c)

w kalenicy i naro¿ach – na podwójne r¹bki stoj¹ce, z zastrze¿eniem, aby ich nie sklepywaã na
ostro; arkusze przykalenicowe o dùugoœci mniejszej ni¿ 500 mm nale¿y ù¹czyã z pokryciem poùaci na
zakùady o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 100 mm, bez jêzyków, lecz z przylutowaniem do poprzednich
arkuszy na spawy przerywane; dùugoœã spawów powinna wynosiã od 40 mm do 50 mm, a odstêpy
miêdzy nimi nie powinny byã wiêksze ni¿ 180 mm.

Arkusze blach powinny byã mocowane do deskowania ¿abkami w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 30 cm.
Gwoêdzie powinny byã ocynkowane, a ¿abki powinny byã wykonane z blachy grubszej ni¿ blacha pokrycia.
5.7.1.4. Pokrycie z blachy pùaskiej miedzianej
Pokrycie blach¹ miedzian¹ o gruboœci 0,5 mm wykonuje siê wedùug zasad podanych dla pokrycia blach¹
ocynkowan¹ o gruboœciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedùug wymagañ normy PN-EN 504:2002 dla blach
ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u i zaleceñ producenta.
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Zù¹cza prostopadùe do okapu nale¿y wykonywaã na r¹bki stoj¹ce, a zù¹cza równolegle do okapu – na r¹bki
le¿¹ce.
Gwoêdzie i ¿abki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny byã miedziane.
5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej
Arkusze blachy falistej powinny byã mocowane do pùatwi stalowych za pomoc¹ przynitowanych zaczepów
gruboœci od 3 mm do 5 mm, a do pùatwi drewnianych za pomoc¹ wspornika k¹towego. Zamiast nitowania
zaczep mo¿e byã przylutowany do spodu blachy falistej.
Zaczepy powinny byã zamocowane w trzeciej fali, licz¹c od krawêdzi podùu¿nych, w ten sposób, aby
ka¿dy arkusz blachy falistej byù mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziaùaniu wiatru
nale¿y blachê mocowaã trzema zaczepami na szerokoœci blachy.
Arkusze blachy powinny byã ù¹czone:
a)

w zù¹czach prostopadùych do okapu – na zakùady o szerokoœci jednej lub dwóch fal i mocowane
nitami o œrednicy 3 mm w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 40 cm – 50 cm; nitowanie powinno byã
wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywaj¹cej bla-chê doln¹,

b) w zù¹czach równolegùych do okapu – na zakùady o szerokoœci od 12 cm do 18 cm, w zale¿noœci od
nachylenia poùaci dachowej.
Okap powinien byã przykryty przez wysuniêcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna byã
pokryta g¹siorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blach¹ kalenicow¹ dopasowan¹
indywidualnie do profilu blach.
W przypadku koniecznoœci uszczelnienia styku podùu¿nego nale¿y stosowaã kit elastoplastyczny.
5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faùdowej)
Krycie blach¹ trapezow¹ mo¿e byã wykonywane na dachach o pochyleniu poùaci podanym w PN-B-02361:
1999.
Arkusze blach trapezowych powinny byã uùo¿one na poùaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy byùo
na spodzie.
Zakùady podùu¿ne blach trapezowych mog¹ byã pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem
przewa¿aj¹cych wiatrów. Zakùad podwójny nale¿y stosowaã wyj¹tkowo, w miejscach nara¿onych na spùyw
dodatkowych iloœci wód opadowych i mo¿e on obejmowaã pas o szerokoœci nie wiêkszej ni¿ 3 m.
Uszczelki na stykach podùu¿nych blach trapezowych nale¿y stosowaã przy pochyleniach mniejszych ni¿
55%.
Szerokoœã szczelin na zakùadach podùu¿nych powinna byã minimalna. W przypadku braku mo¿liwoœci
speùnienia tego wymagania, na przykùad ze wzglêdu na falistoœã krawêdzi podùu¿nych blachy, zamiast
uszczelek nale¿y stosowaã kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.
Dùugoœã stosowanych blach powinna byã nieco wiêksza od szerokoœci poùaci. Je¿eli nie jest to mo¿liwe,
nale¿y wykonaã zakùady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad pùatwiami. W przypadku
pochylenia poùaci wiêkszych lub równych 55% nie wymaga siê dodatkowego uszczelnienia zakùadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakùadach poprzecznych nale¿y stosowaã uszczelki.
W przypadku koniecznoœci dylatowania blach trapezowych na poùaci dachowej do pùatwi mo¿na
mocowaã tylko blach¹ górn¹.
Dùugoœã zakùadu poprzecznego blach powinna wynosiã nie mniej ni¿ 150 mm w przypadku pochylenia
poùaci wiêkszego lub równego 55% i nie mniej ni¿ 200 mm – przy pochyleniu mniejszym ni¿ 55%.
Do mocowania blach trapezowych do pùatwi stalowych nale¿y stosowaã ù¹czniki samogwintuj¹ce (lub
œrubê z nakrêtk¹) z podkùadk¹ stalow¹ i podkùadk¹ gumow¹ o odpowiedniej jakoœci. £¹czniki nale¿y
mocowaã w ka¿dej bruêdzie blachy trapezowej, a na pùatwiach poœrednich w co drugiej bruêdzie – w
przypadku gdy blachy trapezowe maj¹ stanowiã element usztywniaj¹cy pùatwie przed utrat¹ statecznoœci
giêtno-skrêtnej. Je¿eli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nale¿y mocowaã do pùatwi za pomoc¹
ù¹czników przechodz¹cych przez grzbiety faùdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów
podtrzymuj¹cych, o wymiarach dostosowanych do wymiarów faùdy. £¹cznikami nale¿y mocowaã ka¿dy
grzbiet blachy trapezowej, a na pùatwiach poœrednich – co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu nale¿y prowadziã za pomoc¹ rynien odwadniaj¹cych dylatowanych co 12 m. Nie
nale¿y stosowaã odwodnienia typu wewnêtrznego.
5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonoœnych wyrobów do pokryã
dachowych stosuje siê ustalenia normy PN-EN 506:2002.
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Wyroby samonoœne z blachy miedzianej s¹ produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.
Arkusze blachy powinny byã ù¹czone na r¹bek stoj¹cy i zakùad, a mocowanie powinno byã schowane w
obrêbie konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie czynników atmosferycznych.
5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedê-tytan
W przypadku blachy cynk-miedê-tytan, przewidzianej do ukùadania na podùo¿u ci¹gùym, elementy wykonane
zgodnie z norm¹ PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciêtych, rulonów i rulonów ciêtych mog¹ byã
odcinane, ù¹czone na r¹bek, ksztaùtowane i lutowane bez trudnoœci w okreœlonych granicach wùaœciwoœci
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiaùowych. Wymagania dotycz¹ce materiaùów s¹
okreœlone w projekcie normy EN 988.
Minimalna dopuszczalna gruboœã wyrobów (blacha cynk-miedê-tytan) do pokryã dachowych ukùadanych
na ci¹gùym podùo¿u wynosi 0,6 mm.
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziel¹ siê na dwie kategorie:
a)

ù¹czone w wyniku zginania w procesie monta¿u na budowie,

b) ù¹czone bez zginania w procesie monta¿u na budowie.
W przypadku blachy cynk-miedê-tytan przewidzianej do wykonywania samonoœnych wyrobów do pokryã
dachowych stosuje siê ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonoœne z blachy cynk-miedê-tytan s¹ produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.
W przypadku blachy profilowanej mo¿liwe jest ù¹czenie na r¹bek stoj¹cy i zakùad, a mocowanie powinno
byã schowane w obrêbie konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie czynników
atmosferycznych.
5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej
Samonoœne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryã dachowych powinny byã
stosowane zgodnie z norm¹ PN-EN 508-2:2002.
Wyroby samonoœne z blachy aluminiowej s¹ produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.
£¹czenie blachy wykonuje siê na zakùad lub na r¹bek stoj¹cy, a mocowanie powinno byã schowane w
obrêbie konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie czynników atmosferycznych.
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryã dachowych ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u
powinny byã zgodne z norm¹ PN-EN 507:2002.
5.7.5. Inne pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powùokami metalicznymi: cynkowo-aluminiow¹, aluminiowo-cynkow¹,
aluminiow¹, organiczn¹, wielowarstwow¹ ukùadane na ci¹gùym podùo¿u powinny speùniaã wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki monta¿u powinny byã takie, by ni¿sze, pùaskie fragmenty
wyrobu byùy podparte na ci¹gùej konstrukcji.
Wyroby z blachy stalowej z powùokami jw., ukùadane na ci¹gùym podùo¿u, powinny speùniaã wymagania
normy PN-EN 505:2002.
Zakùady wyrobów z blachy stalowej z powùokami jw., ukùadane na ci¹gùym podùo¿u, mo¿na wykonywaã
na r¹bek stoj¹cy.
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozjê z powùokami metalicznymi: oùowiano-cynow¹,
cynow¹, organiczn¹, ukùadane na ci¹gùym podùo¿u, powinny speùniaã wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki monta¿u powinny byã takie, aby ni¿sze, pùaskie fragmenty wyrobu byùy
podparte na ci¹gùej konstrukcji.
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozjê z powùokami jw., ukùadane na ci¹gùym podùo¿u, powinny
speùniaã wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zakùady wyrobów z blachy stalowej z powùokami jw., ukùadane na ci¹gùym podùo¿u, mo¿na wykonywaã
na r¹bek stoj¹cy i na zwoje.
Wyroby samonoœne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozjê s¹ produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachówkowym.
Samonoœne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozjê z powùokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiow¹, aluminiowo-cynkow¹, aluminiow¹, organiczn¹, wielowarstwow¹
powinny speùniaã wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i
PN-EN 508-3:2002.
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Samonoœne profilowane wyroby z blachy stalowej z powùokami jw. powinny speùniaã wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
£¹czenie samonoœnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powùokami jw. wykonuje siê na
zakùad lub na r¹bek stoj¹cy. Mocowanie powinno byã schowane w obrêbie konstrukcji blachy, aby nie byùo
nara¿one na dziaùanie czynników atmosferycznych.
W przypadku monta¿u profili dachówkowych nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad:
–

blachy przycina siê za pomoc¹ no¿yc wibracyjnych, a w przypadku maùego zakresu ciêcia za pomoc¹
piùy lub no¿yc do blach. Nie wolno do ciêcia u¿ywaã szlifierek k¹towych lub innych narzêdzi
wytwarzaj¹cych podczas ciêcia wysok¹ temperaturê – ze wzglêdu na korozjê miejsc ciêtych,

–

po ciêciu i wierceniu nale¿y usun¹ã wszystkie metalowe odpady mog¹ce spowodowaã odbarwienie
powierzchni blach,

–

blachodachówki nale¿y ukùadaã i mocowaã je za pomoc¹ wkrêtów samonawiercaj¹cych do ùat
drewnianych lub metalowych. Wkrêty nale¿y wkrêcaã za pomoc¹ wiertarek ze sprzêgùem, zwracaj¹c
uwagê, aby nie uszkodziã przy tym nakùadek z EPDM. Podkùadka powinna nieznacznie wystawaã poza
brzeg górnej podkùadki stalowej. Wkrêty powinny byã umieszczone w œrodku wgùêbienia, w dolnej fali.
Powinny byã mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzêdzie dachówek, zaœ przy okapie i w kalenicy –
w ka¿dej fali oraz w ka¿dym szeregu dachówek na bocznej nakùadaj¹cej siê krawêdzi,

–

przed monta¿em blach dachówkowych nale¿y zmontowaã haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastêpnie przyst¹piã do ukùadania profili rzêdami od okapu do kalenicy, rozpoczynaj¹c od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi byã uùo¿ony pod prawidùowym k¹tem ze wzglêdu na
niebezpieczeñstwo skrêcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidùowy k¹t monta¿u. Po zamocowaniu deski mo¿na kilka pierwszych arkuszy uùo¿yã
bez przykrêcania, w celu znalezienia prawidùowego sposobu uùo¿enia,

–

pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny byã wentylowane, tak aby powietrze mogùo swobodnie
przepùywaã od okapu do kalenicy pod warstw¹ pokrycia z blachy,

–

niezbêdne jest prawidùowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoc¹ specjalnych uszczelek, w celu
uniemo¿liwienia przedostawania siê œniegu i kurzu. W przypadku dachów pùaskich o pochyleniu poùaci
do 30° zaleca siê stosowanie uszczelek wzdùu¿ caùej kalenicy i okapu, zapewniaj¹c dostêp powietrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicê dachów o k¹cie nachylenia poùaci dachowej powy¿ej 30°
mo¿na pozostawiã bez uszczelek, zaginaj¹c do góry dolne czêœci fal,

–

wszystkie uszkodzenia powùok powstaùe w czasie transportu i monta¿u nale¿y zamalowaã farb¹
zaprawow¹.

5.7.6. Pokrycia z pùyt z tworzyw sztucznych
Podkùad pod pokrycie z pùyt z tworzyw sztucznych powinien speùniaã wymagania podane w pkt. 5.6.
Przy kryciu dachów pùytami z tworzyw sztucznych obowi¹zuj¹ zasady podane w wymaganiach
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykùad aprobatach technicznych.
Przed rozpoczêciem ukùadania pùyt powinny byã wykonane niezbêdne obróbki blacharskie.
Z uwagi na to, ¿e rozszerzalnoœã termiczna pùyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wiêksza ni¿
odksztaùcalnoœã materiaùów stanowi¹cych podkùad, pùyty nale¿y mocowaã do podkùadu w sposób
umo¿liwiaj¹cy swobodê wydùu¿ania siê ich w stosunku do podkùadu. Úrednice otworów na wkrêty lub haki
mocuj¹ce pùyty powinny byã od 2 mm do 4 mm wiêksze od œrednicy tych ù¹czników. Pod gùówki wkrêtów lub
nakrêtek haków nale¿y stosowaã podkùadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.
Styk pokrycia z murami prostopadùymi do okapu powinien byã przykryty blach¹ zachodz¹c¹ na pùyty na
szerokoœã co najmniej jednej fali.
Zabrania siê podpierania pùyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawêdziach ùat lub
pùatwi.
5.8. Obróbki blacharskie
5.8.1. Obróbki blacharskie powinny byã dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gruboœci od 0,5 mm do 0,6 mm
mo¿na wykonywaã o ka¿dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni¿szej od –15°C. Robót nie mo¿na
wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach.
5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale¿y pamiêtaã o koniecznoœci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byã zabezpieczone w sposób umo¿liwiaj¹cy przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nastêpowaù szybki odpùyw wody z obszaru dylatacji.
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5.9. Urz¹dzenia do odprowadzania wód opadowych
5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnêtrznym w warstwach przekrycia powinny byã
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podùu¿nym.
5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnêtrznym w podùo¿u powinny byã wyrobione koryta
odwadniaj¹ce o przekroju trójk¹tnym lub trapezowym. Nie nale¿y stosowaã koryt o przekroju
prostok¹tnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdùu¿ œcian attykowych, œcian budynków
wy¿szych w odlegùoœci mniejszej ni¿ 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byã mniejsze ni¿ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaã 25,0 m.
5.9.4. Wpusty dachowe powinny byã osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójk¹tnym i
trapezowym podùo¿e wokóù wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byã poziome
– w celu osadzenia koùnierza wpustu.
5.9.5. Wpusty dachowe powinny byã usytuowane w najni¿szych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odlegùoœci mniejszej ni¿ 0,5 m od elementów ponaddachowych.
5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny byã zabezpieczone specjalnymi koùpakami ochronnymi
naùo¿onymi na wpust przed mo¿liwoœci¹ zanieczyszczenia liœãmi lub innymi elementami mog¹cymi
staã siê przyczyn¹ niedro¿noœci rur spustowych.
5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny byã
dostosowane do wielkoœci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaã wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaœ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999
5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PVC-U powinny odpowiadaã wymaganiom w PN-EN 607:
1999.
5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byã:
a)

wykonane z pojedynczych czùonów odpowiadaj¹cych dùugoœci arkusza blachy i skùadane w
elementy wieloczùonowe,

b) ù¹czone w zù¹czach poziomych na zakùad szerokoœci 40 mm; zù¹cza powinny byã lutowane na caùej
dùugoœci,
c)

mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 50 cm,

d) rynny powinny mieã wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byã:
a)

wykonane z pojedynczych czùonów odpowiadaj¹cych dùugoœci arkusza blachy i skùadane w
elementy wieloczùonowe,

b) ù¹czone w zù¹czach pionowych na r¹bek pojedynczy le¿¹cy, a w zù¹czach poziomych na zakùad
szerokoœci 40 mm; zù¹cza powinny byã lutowane na caùej dùugoœci,
c)

mocowane do œcian uchwytami, rozstawionymi w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 3 m w sposób trwaùy
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzaj¹ce wodê do kanalizacji powinny byã wpuszczone do rury ¿eliwnej na
gùêbokoœã kielicha.
6.

KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1.

Kontrola jakoœci robót polega na sprawdzeniu zgodnoœci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2.

Kontrola wykonania podkùadów pod pokrycia z blachy powinna byã przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyst¹pieniem do wykonania pokryã zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3.

Kontrola wykonania pokryã

6.3.1. Kontrola wykonania pokryã polega na sprawdzeniu zgodnoœci ich wykonania z powoùanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
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nadzoru:
a)

w odniesieniu do prac zanikaj¹cych (kontrola miêdzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wùaœciwoœci caùego pokrycia (kontrola koñcowa) – po zakoñczeniu prac
pokrywczych.
6.3.2.

Pokrycia z blachy
a)

Kontrol¹ miêdzyoperacyjn¹ i koñcow¹ dotycz¹ca pokryã z blachy przeprowadza siê
sprawdzaj¹c zgodnoœã wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b)

Uznaje siê, ¿e badania daùy wynik pozytywny gdy wszystkie wùaœciwoœci materiaùów
i pokrycia dachowego s¹ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest:

– dla robót – Krycie dachu blach¹ i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potr¹ca siê urz¹dzeñ obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2.

Iloœã robót okreœla siê na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglêdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Podstawê do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blach¹ stanowi stwierdzenie
zgodnoœci ich wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2.

Odbiór podkùadu

8.1.1. Badania podkùadu nale¿y przeprowadziã w trakcie odbioru czêœciowego, podczas suchej pogody,
przed przyst¹pieniem do pokrycia poùaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równoœci powierzchni podkùadu nale¿y przeprowadzaã za pomoc¹ ùaty kontrolnej o
dùugoœci 3 m lub za pomoc¹ szablonu z podziaùk¹ milimetrow¹. Przeœwit miêdzy sprawdzan¹
powierzchni¹ a ùat¹ nie powinien przekroczyã 5 mm, w kierunku prostopadùym do spodku i 10 mm w
kierunku równolegùym do spadku.
8.3.

Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj¹ce, wymagaj¹ odbiorów czêœciowych. Badania w czasie
odbioru czêœciowego nale¿y przeprowadzaã dla tych robót, do których dostêp póêniej jest niemo¿liwy
lub utrudniony.
8.3.2. Odbiór czêœciowy powinien obejmowaã sprawdzenie:
a)

podkùadu,

b) jakoœci zastosowanych materiaùów,
c)

dokùadnoœci wykonania pokrycia,

d) dokùadnoœci wykonania obróbek blacharskich i ich poù¹czenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czêœciowego powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawê do odbioru robót pokrywczych stanowi¹ nastêpuj¹ce dokumenty:
a)

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaj¹cym odbiór czêœciowy podùo¿a oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
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c)

zapisy dotycz¹ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiaùów,

d) protokoùy odbioru materiaùów i wyrobów, które powinny zawieraã:
– zestawienie wyników badañ miêdzyoperacyjnych i koñcowych,
– stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania robót pokrywczych z dokumentacj¹,
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skùad tej dokumentacji powinien wchodziã program
utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór koñcowy polega na dokùadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i poù¹czenia ich z urz¹dzeniami odwadniaj¹cymi, a tak¿e wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeñ eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daùy pozytywne wyniki.
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byã odebrane.
W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
– poprawiã i przedstawiã do ponownego odbioru,
– je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkowania i trwaùoœci pokrycia, obni¿yã
cenê pokrycia,
– w przypadku gdy nie s¹ mo¿liwe podane rozwi¹zania – rozebraã pokrycie (miejsc nie odpowiadaj¹cych
ST) i ponownie wykonaã roboty pokrywcze.
8.4.

Odbiór pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego pokrycia (nie ma dziur, pêkniêã, odchylenia r¹bków lub zwojów
od linii prostej, zù¹cza s¹ prostopadùe do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia ¿abek i ùapek.
8.4.3. Sprawdzenie ù¹czenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniaj¹cych.
8.5.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaã:

8.5.1. Sprawdzenie prawidùowoœci poù¹czeñ poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, œcian, kominów, wietrzników, wùazów itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidùowoœci spadków rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelnoœci poù¹czeñ rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mog¹ byã montowane po sprawdzeniu dro¿noœci przewodów kanalizacyjnych.
8.6.

Zakoñczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blach¹ potwierdza siê: protokoùem, który powinien zawieraã:
– ocenê wyników badañ,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwoœci ich usuniêcia,
– stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
9.1.

Pokrycie dachu blach¹

Pùaci siê za ustalon¹ iloœã m2 krycia, która obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiaùów i sprzêtu,
– obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,
– ustawienie i rozbiórkê rusztowañ o wysokoœci do 4 m,
– oczyszczenie podkùadu,
–

pokrycie dachu blach¹ pùask¹ ù¹czne z przygotowaniem ùapek i ¿abek oraz obrobienie kominów,
kalenic, koszy, naro¿ników ù¹cznie z pokitowaniem lub
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–

(pokrycie dachu blach¹ trapezow¹ i dachówkow¹ lub pùytami z tworzyw sztucznych ù¹cznie z
przyciêciem pùyt i obróbek na ¿¹dany wymiar, umocowanie za pomoc¹ wkrêtów samogwintuj¹cych pùyt
dachowych, g¹siorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów,
– likwidacja stanowiska roboczego.
9.2.

Obróbki blacharskie

Pùaci siê za ustalon¹ iloœã m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podùo¿u, zalutowanie poù¹czeñ,
– uporz¹dkowanie stanowiska pracy.
9.3.

Rynny i rury spustowe

Pùaci siê za ustalon¹ iloœã „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie poù¹czeñ,
– uporz¹dkowanie stanowiska pracy.
10.

PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia poùaci dachowych.
PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryã
dachowych ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonoœnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej
ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów pùytowych ze stali
ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonoœnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czêœã 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonoœnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czêœã 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonoœnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czêœã 3: Stal odporna na
korozjê.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonoœnych z
blachy ze stali odpornej na korozjê, ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonoœnych z
blachy aluminiowej, ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr¹gùych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziaù i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póùokr¹gùych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.

Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – czêœã C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa
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