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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wymiany (czesciowego remontu) wiezby
dachowej i wymiany pokrycia dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach gm. Wierzbica.
2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. Projekt budowlany
3. Charakterystyka robót
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej składa sie z segmentu dydaktycznego dwukondygnacyjnego
wybudowanego w technologii tradycyjnej.
Wiezba dachu drewniana, kopertowa, pokryta eternitem falistym, nachylenie połaci dachu 31 o, powierzchnia
połaci dachu 588m 2.
4. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
- demontaż obróbek blacharskich dachu i gzymsu dachu
- rozbiórka pokrycia dachu,
- rozbiórka kominów w czesci nad dachem,
- demontaż instalacji odgromowej.
5. Zakres robót
- wymiana zniszczonych elementów wieżby dachowej,
- pokrycie dachu - blacha stalowa dachówkowa powlekana w kolorze grafitowym w połysku,
- montaż nowych obróbek blacharskich na dachu, rynien i rur spustowych z blachy stalowej płaskiej
powlekanej,
- montaż wywietrzników grawitacyjnych,
- uzupełnienie izolacji rur co pod dachem,
- wymiana instalacji odgromowej
- wykonanie podprzybitki z paneli PCV lub blachy stalowej powlekanej,
- rozbiórka kominów pona dachem i gzymsu żelbetowego.
6. Uwagi dodatkowe
Roboty budowlane powinny byc wykonywane zgodnie ze sztuka budowlana pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Stosowac wytyczne i zalecenia producentów materiałów budowlanych i całych systemów. Należy przyjąć
zasade, że na poszczególne roboty wszystkie materiały muszą pochodzic z tego samego systemu.
Zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadac Polskim Normom i posiadac wymagane prawem
certyfikaty i dopuszczenia.
W sprawach watpliwych należy kontaktowac sie z inspektorem nadzoru lub doradcami technicznymi
poszczególnych systemów.

II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogólne dotyczace wykonania i odbioru robót
zwiazanych z remontem (wymiana elementów) konstrukcji wiezby dachowej i wymiana pokrycia dachu
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach gm. Wierzbica. Roboty objete specyfikacja to:
- SST 1 - 45111000-8 Roboty rozbiórkowe
- SST 2 - 45262520-2 Roboty murowe
- SST 3 - 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
- SST 4 - 45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych
- SST 5 - 45321000-3 Izolacje cieplne
- SST 6 - 45315100-9 Instalacja odgromowa
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robót objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia użyte w SST sa zgodne z obowiazujacymi normani i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzedne
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochrone przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, część graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia załaczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje kolejnosc ich
ważnosci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywac błedów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżnosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarów
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OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005
Specyfikacja została sporzadzona w systemie na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. sa ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały majż byc zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartosci docelowe, od
których dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiały zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu aż do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robót, wygody społecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest właczony w
cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucia_liwosci dla
osób lub własnosci społecznej, a wynikajacych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
nastepstwie jego sposobu działania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miał szczególny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) srodki ostrożnosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwoscia powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osób trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni własciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz bedzie z nimi współpracował, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obciażen osi pojazdów
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciażenia na os przy transporcie gruntu,
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materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciagły bedzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujace nadmierne obciażenie osiowe nie beda dopuszczone na
swieżo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadał za naprawe
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczególnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odzie_ dla ochrony _ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, że wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan okreslonych powyżej nie podlegaja
odrebnej zapłacie i sa uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materiały i urzadzenia używane do robót
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane z robotami i bedzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 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
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposób
ciagły bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1.Zródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagłych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, _e materiały uzyskane z dopuszczalnego zródła spełniaja wymagania SST w czasie
postepu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od włascicieli i odnosnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek złóż miejscowych, właczajac w to zródła wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spełnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiałów z
jakiegokolwiek zło_a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba _e postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków
umowy stanowia inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjete z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i _wiru beda
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robót.
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zródeł materiałów bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zło_one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Ka_dy rodzaj robót, w którym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy beda one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosc do robót i były
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja możliwosc zastosowania różnych rodzajów materiałów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
pózniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet używany do robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy własnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja możliwosc wariantowego użycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed użyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może byc
pózniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpłyna
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i własciwosci przewo_onych materiałów.
Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spełniac wymagania dotyczace przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążen na osie i innych parametrów technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciążen na osie moga byc dopuszczone przez
własciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczeciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakosc zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja pro-jektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pełna obsługe geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót beda
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robót będa wykonywane przez Wykonawce nie
pózniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robót zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robót,
- wyposa_enie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),
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- sposób oraz forme gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak_e wyciaganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa_eniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilosc srodków transportu oraz urzadzen do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakosci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakosci robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, właczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniajaca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robót zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
wcelu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociagniecia te beda tak poważne, że moga wpłynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u_ycie do robót badanych materiałów i dopusci je
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiałów.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona możliwosc udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiałów, które budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiały nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej,
nie pózniej jednak niż w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u zródła ich wytwarzania. Do umo_liwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodnosc materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru może pobierac próbki materiałów i prowadzic badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykaża, że raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wyłacznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiałów i robót z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i
pobierania próbek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, że zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własciwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i które spełniaja wymogi SST.
4. znajduja sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST, ka_da ich partia
dostarczona do robót bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwała technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załaczone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem załacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedło_one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
[2] Ksiażka obmiarów
Ksiażka obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu każdego z elementów
Dach - pokrycie i wymiana elementów konstrukcyjnych na budynku PSP w Polanach
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiałów, orzeczenia o jakosci
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia załaczniki do odbioru robót. Winny byc
udostepnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
życzenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksia_ki obmiarów.
Jakikolwiek bład lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robót. Błedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesiecznej płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robót i materiałów
Zasady okreslania ilosci robót podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robót.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac ważne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależnosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robót oraz
ilosci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umożliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowosc danej czesci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pózniej jednak ni_ w
ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierajacych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór czesciowy
Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. Odbioru czesciowego robót
dokonuje sie dla zakresu robót okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót
z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorów
robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorów czesciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniajacych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniajacych w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniajace lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoły odbiorów czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksia_ki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przeło_enie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót włascicielom
urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
zwiazanych z usunieciem wad, które ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(koncowy)
robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót beda obejmowac:
-robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
-wartosc zu_ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
-wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wyłaczeniem 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
Dach - pokrycie i wymiana elementów konstrukcyjnych na budynku PSP w Polanach
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(c) opłaty/dzier_awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawe_ników, barier, ozna-kowan i drena_u,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiateł,
(b) utrzymanie płynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien 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 pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn.
zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny

zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okreslenia 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).
– Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
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198, poz. 2041).
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, monta_u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa 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, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót zwiazanych z robotami
rozbiórkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.
1.3. Zakres robót objetych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umo_liwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robót:
- Demontaż obróbek blacharskich
- Rozbiórka pokrycia dachu,
- Rozbiorka kominów nad dachem,
- Przebicie otworu w stropie na wyłaz strychowy,
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki,
- Demontaż instalacji odgromowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie wystepuja.
3. Sprzet
Do rozbiórki może byc użyty dowolny sprzet
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki srodkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyc przed
przesuwaniem i spadaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.
Przed przystapieniem do robót rozbiórkowych należy:
- wykonac ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowac odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki,
- zaznajomic pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnoscia i sposobem
wykonywania prac,
- pracowników zaopatrzyc w odzież robocza i ochronna,
- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte w żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiałów
rozbiórkowych zrzucac z góry i wyrzucac przez okna,
- znajdujace sie w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyc przed uszkodzeniem,
- przejscia i przejazdy w zasiegu robót zabezpieczyc i wyraznie oznakowac,
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny byc wykonane w taki sposób, aby zapewnic maksymalny odzysk
materiałów nadajacych sie do ponownego u_ycia,
- rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywac w kilku poziomach,
- robotnicy wykonujacy roboty rozbiórkowe na wysokosci powyżej 4 m powinni byc zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi byc przymocowana do trwałych czesci budowli, nie rozbieranych w tym
momencie,
- przed przystapieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiazek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrożenia nie ma osób postronnych,
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
ogólnie obowiazujace,
- szczególnie ostrożnie prowadzic rozbiórke w pobli_u elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.
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6. Kontrola jakosci robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. 5.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych.
9. Podstawa płatnosci
Płaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w pkt 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.
10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Ilosci robót rozbiórkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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2. ROBOTY MUROWE CPV 45262520-2
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.2., a objetych zamówieniem okreslonym w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, _e podstawowe wymagania beda
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisów bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robót objetych SST
Przedmiotem specyfikacji jest tak_e okreslenie wymagan odnosnie własciwosci materiałów
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbiorów murów zewnetrznych i wewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami :
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
– elementy murowe: ceramiczne, silikatowe, z betonów zwykłych i lekkich, z betonu komórkowego
autoklawizowanego,
– zaprawy murarskie: cementowa, cementowo - wapienna, wapienna,
– wyroby dodatkowe: kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki,
– inne wyroby i materiały.
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZĘT
Do wykonywania robót murarskich należy stosowac dowolnego typu sprzet.

4. TRANSPORT
Wyroby i materiały do robót murowych moga byc przewo_one dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty murowe należy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczna
i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów
murowych nie podano inaczej, to:
· mury należy wykonyważ warstwami z zachowaniem prawidłowego wiazania elementów murowych i
grubosci spoin tak, aby sciana stanowiła jeden element konstrukcyjny,
· elementy murowe powinny byc układane na płask, a nie na rab lub na stojaco,
· spoiny poprzeczne i podłu_ne w sasiednich warstwach muru powinny byc usytuowane mijankowo,
· mury należy wnosic mo_liwie równomiernie na całej ich długosci,
· elementy murowe powinny byc czyste i wolne od kurzu,
· przed wbudowaniem elementy murowe powinny byc moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
· stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczba konieczna
do uzyskania prawidłowego wiazania, jest niedopuszczalne,
· liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczac:
– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,
– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,
– w scianach wypełniajacych, podokiennych i na poddaszu – 50%,
· konstrukcje murowe o grubosci mniejszej ni_ 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, moga byc
wykonywane przy temperaturze powy_ej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga byc
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,
· wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegły i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
poniżej 0°C pod warunkiem stosowania srodków umo_liwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mo_liwosci przez
producenta zaprawy,
· w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny byc zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Badania materiałów
Badania nale_y przeprowadzic posrednio na podstawie przedło_onych:
– deklaracji zgodnosci lub certyfikatów,
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjecia materiałów na budowe,
– deklaracji producentów u_ytych wyrobów.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robót murowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w
szczególnosci powinny dotyczyc sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych
zakryciu, a tak_e kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu

surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podłaczeniem urzadzen gazowych, trzonów
kuchennych, pieców, kominków nale_y sprawdzic przewody kominowe.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót jest m2 muru okreslonej grubosci.
Ilosc jednostek obmiarowych muru okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
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zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót murowych powiniem odbywac sie przed wykonaniem tynków i innych robót
wykonczeniowych. Roboty podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych.
Wykonawca robót obowiazany jest przedłożyc komisji nastepujace dokumenty:
− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i ksia_ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
− dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów
i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbioru robót ulegajacych zakryciu,
− protokoły odbiorów czesciowych,
− instrukcje producentów dotyczace zastosowanych materiałów,
− wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.
W przypadku niekompletnosci dokumentów odbiór może byc dokonany po ich uzupełnieniu.
8.2 Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierac:
− ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
− ocene wyników badan,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
− stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robót murowych z zamówieniem.
Protokół odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robót murowych mo_e byc dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czesciowych robót.
Płaci sie za rzeczywiscie wykonane roboty w jednostkach okreslonych w punkcie 7.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementów murowych – Czesc 1: Elementy murowe
ceramiczne.
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementów murowych – Czesc 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementów murowych – Czesc 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komórkowego.
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Czesc 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki.
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Czesc 2: Nadpro_a.
PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne.
PN-EN 1858:2005 Kominy – Czesci składowe – Kształtki betonowe.
PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi –
Czesc 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o
okreslonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

3. KONSTRUKCJE DREWNIANE CPV 45261100-5
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
monta_ konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nale_y stosowac zgodnie z instrukcja ITB w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
- wiezba dachowa - stosuje sie drewno kl. K27
wg nastepujacych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałosciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.2. Łaczniki
2.2.1. Gwozdzie
Należy stosowac gwozdzie okragłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Należy stosowac sruby z łbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, sruby z łbem kwadratowym wg
PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki
Należy stosowac nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002, nakretki kwadratowe wg
PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod sruby
Należy stosowac podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Należy stosowac wkrety do drewna z łbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501, wkrety do drewna z łbem
stożkowym wg PN-85/M-82503, wkrety do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed działaniem ognia powinny byc
stosowane wyłacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny byc składowane na poziomym podło_u utwardzonym lub
odizolowanym od elementów warsta folii.
Elementy powinny byc składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby
nie powodowac ich deformacji. Odległosc składowanych elementów od podłoża nie powinna byc mniejsza
od 20 cm.
2.3.2. Łaczniki i materiały do ochrony drewna należy składowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed działaniem czynników
atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akeptacje Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZĘT
Dach - pokrycie i wymiana elementów konstrukcyjnych na budynku PSP w Polanach
Do transportu i montazu konstrukcji należy używac dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy moga byc przewo_one dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty nalezy prowadzic zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodków, które zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymałosci, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiórki.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia drewna przez grzyb, uszkodzony element nalezy wymienic, a
uszkodzone drewno należy natychniast spalic.
Wszystkie elementy drewniane użyte do konstrukcji należy zaimpregnowac preparatem ognioochronnym,
umożliwiajacym uzyskanie własciwosci materiału trudnozapalnego, zabezpieczajacym przed grzybami,
plesniami i owadami.
Użyte do zwalczania grzybów i plesni preparaty i srodki impregnacji musza posiadac swiadectwa
dopuszczajace do ich stosowania.
5.2. Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno byc zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujace odchyłki:
- w rozstawie belek do 2 cm w osiach rozstawu belek,
- w rozstawie krokwi do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny byc w miejscach styku odizolowane
jedna warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w puncie 5
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru sa:
- dla wiezby - ilosc m 3
wykonanej konstrukcji
- dla podsufitki - powierzchnia wykonana w m 2

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okragłego i
tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwo_dzie z drutu stalowego.
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4. WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45262210-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokryc dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, że
podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objetych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umo_liwiajace i majace na celu
wykonanie pokryc dachowych blacha wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn:
- krycie dachu blachodachówka,
- montaż rynien i rur spustowych,
- wykonanie obróbek blacharskich
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonywania pokryc dachowych powinny miec m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
– Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pełna dokumentacje dotyczaca składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryc dachowych.
Wszelkie materiały do wykonania pokryc dachowych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1. Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2. Blachy dachówkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte
powłokami poliestrowymi
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a długosc od 860-7200 mm.
Wszystkie materiały do pokryc dachowych powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie
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z instrukcja producenta oraz według odpowiednich
norm wyrobu.
Przyjecie materiałów i wyrobów na budowe powinno byc potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET
Roboty można wykonać recznie lub przy użyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do używania takich narzedzi, które nie spowoduja niekorzystnego wpływu na
jakosc materiałów i wykonywanych robót
oraz beda przyjazne dla srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiałów i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochód skrzyniowy o ładownosci 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładownosci 0,9 ton,
- ciagnik kołowy z przyczepa.
Blachy do pokryc dachowych moga byc przewo_one dowolnymi srodkami transportu.
Materiały należy układac równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyc przed
możliwoscia przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny byc układane w pozycji poziomej wzdłuż srodka transportu.
Jeżeli długosc elementów z blachy dachówkowej jest wieksza niż długosc pojazdu, wielkosc nawisu nie
może przekroczyc 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na srodkach transportowych nale_y przestrzegac przepisów
obowiazujacych w transporcie drogowym.
4.2. Rolki papy powinny byc odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Na każdej rolce papy powinna byc umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
swiadectwie.
Pape należy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniac przed zawilgoceniem i działaniem
promieni słonecznych w odległosci min. 1,20m od
grzejników.
Rolki papy nale_y układac w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniac nastepujace wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno byc dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
- równosc powierzchni deskowania powinna byc taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia deskowania a
łata kontrolna o długosci 3 m był nie wiekszy ni_ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie wiekszy
niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
- równosc płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna byc analogiczna, jak podano powy_ej na co najmniej
3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),

- podkład powinien byc zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokosc
szczelin dylatacyjnych powinna wynosic od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byc wypełnione materiałem elastycznym lub kitem
asfaltowym,
- w podkładzie powinny byc osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byc
usztywnione krawedzie zewnetrzne.
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5.2. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nale_y wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i
wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.
5.2.1. Pokrycia z blach płaskich
W przypadku pokryc z blach płaskich nale_y stosowac sie do nastepujacych zalecen:
– roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga byc 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 wykonywac na oblodzonych podło_ach,
– blachy nie nale_y układac bezposrednio na podło_ach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podło_u zawierajacym zwiazki siarki. Podło_a te
nale_y najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i poło_yc na nich pape asfaltowa. Wymaganie to
dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
– wszystkie wygiecia blach powinny byc wykonane w taki sposób, aby nie nastapiło pekniecie blachy lub
odprysniecie powłoki zabezpieczajacej blache.
Krycie połaci dachowej blacha płaska stalowa ocynkowana nale_y rozpoczac od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.
Pas usztywniajacy powinien byc wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwóch
rzedach mijankowo.
Pas okapowy nale_y wykonac z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łaczonej w zale_nosci od
spadku na rabki le_ace pojedyncze lub podwójne i mocujac go do deskowania _abkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Połaczenia na rabki dotycza połaczen równoległych i prostopadłych do okapu.
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny byc układane krótszymi bokami równolegle do okapu.
Je_eli górny brzeg arkuszu wypada nad szczelina w deskowaniu, to powinien byc sciety równo z górnym
brzegiem deski i ponownie zagiety.
Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny byc przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm.
Arkusze blach powinny byc łaczone:
a) w złaczach prostopadłych do okapu – na rabki stojace podwójne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
b) w złaczach równoległych do okapu – na rabki le_ace pojedyncze przy pochyleniu połaci powy_ej
20°, lub na rabki le_ace podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym ni_ 20°,
c) w kalenicy i w naro_ach – na podwójne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny byc mocowane do podkładu za pomoca łapek i _abek. Rozstaw łapek w rabkach
stojacych nie powinien przekraczac 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach le_acych rozstaw _abek
powinien wynosic nie wiecej ni_ 45 cm.
Rabki le_ace sasiednich pasów powinny byc przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojace obu połaci powinny byc przesuniete wzgledem siebie o ½ arkusza. Z obu stron kalenicy rabki
stojace powinny byc zagiete i poło_one na długosci około 10 cm, a blachy obu połaci połaczone wzdłu_
kalenicy na rabek stojacy.
Zlewnie odwadniajace nale_y wykonywac z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłu_ zlewni.
Arkusze blachy nale_y łaczyc z pasem zlewni na podwójny rabek le_acy.
5.2.2.W przypadku monta_u profili dachówkowych nale_y przestrzegac nastepujacych zasad:
– blachy przycina sie za pomoca no_yc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu ciecia za pomoca
piły lub no_yc do blach. Nie wolno do ciecia u_ywac szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperature – ze wzgledu na korozje miejsc cietych,
– po cieciu i wierceniu nale_y usunac wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie
powierzchni blach,
– blachodachówki nale_y układac i mocowac je za pomoca wkretów samonawiercajacych do łat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nale_y wkrecac za pomoca wiertarek ze sprzegłem, zwracajac
uwage, aby nie uszkodzic przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawac poza
brzeg górnej podkładki stalowej. Wkrety powinny byc umieszczone w srodku wgłebienia, w dolnej fali.
Powinny byc mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachówek, zas przy okapie i w kalenicy –
w ka_dej fali oraz w ka_dym szeregu dachówek na bocznej nakładajacej sie krawedzi,
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– przed monta_em blach dachówkowych nale_y zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystapic do układania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi byc uło_ony pod prawidłowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidłowy kat monta_u. Po zamocowaniu deski mo_na kilka pierwszych arkuszy uło_yc
bez przykrecania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu uło_enia,
– pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny byc wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie
przepływac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,
– niezbedne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemo_liwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci
do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdłu_ całej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachów o kacie nachylenia połaci dachowej powy_ej 30°
mo_na pozostawic bez uszczelek, zaginajac do góry dolne czesci fal,
– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i monta_u nale_y zamalowac farba
zaprawowa.
5.3. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny byc dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mo_na
wykonywac o ka_dej porze roku, lecz w
temperaturze nie ni_szej od –15°C. Robót nie mo_na wykonywac na oblodzonych podło_ach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale_y pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone w
sposób umo_liwiajacy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nastepował
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.4. Urzadzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byc osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podłu_nym.
Spadki koryt dachowych nie powinny byc mniejsze ni_ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny byc dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposa_enia z PVC-U powinny odpowiadac wymaganiom w PN-EN 607:1999.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Kontrola jakosci robót polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.1. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna byc przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryc zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.
6.2. Kontrola wykonania pokryc
Kontrola wykonania pokryc polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do własciwosci całego pokrycia (kontrola koncowa) – po zakonczeniu prac
pokrywczych.
Uznaje sie, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie własciwosci materiałów pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobatami technicznymi albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót jest:
– dla robót – Krycie dachu blacha i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
Podstawe do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i

zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.1. Odbiór podkładu
Badania podkładu nale_y przeprowadzic w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równosci powierzchni podkładu należy przeprowadzac za pomoca łaty kontrolnej o długosci 3
m lub za pomoca szablonu z podziałka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a łata nie
powinien przekroczyc 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku
równoległym do spadku.
8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorów czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego należy przeprowadzac dla tych robót, do których dostep pózniej jest
niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podkładu,
- jakosci zastosowanych materiałów,
- dokładnosci wykonania pokrycia,
- dokładnosci wykonania obróbek blacharskich i ich połaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia należy przeprowadzic po zakonczeniu robót, po deszczu.
Podstawe do odbioru robót pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiór czesciowy podło_a oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierac:
8.3. Odbiór koncowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a tak_e wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne
wyniki.
8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidłowosci połaczen poziomych i pionowych.
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- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, scian, kominów, wietrzników, włazów itp.
- Sprawdzenie prawidłowosci spadków rynien.
- Sprawdzenie szczelnosci połaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
byc montowane po sprawdzeniu drożnosci przewodów kanalizacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Płaci sie za ustalona ilosc m2 krycia, tj wykonanie podło_a i warstwy wierzchniej
Płaci sie za ustalona ilosc m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podło_u, zalutowanie połaczen,
– uporzadkowanie stanowiska pracy.
Płaci sie za ustalona ilosc „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połaczen,
– uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
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 pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryc
dachowych układanych na ciagłym podło_u.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej
układanych na ciagłym podło_u.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali
układanych na ciagłym podło_u.
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 3: Stal odporna na
korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciagłym podło_u.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonosnych z
blachy aluminiowej, układanych na ciagłym podło_u.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokragłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa_enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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5. IZOLACJA CIEPLNA CPV 45321000-3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych.
Termoizolacja, której wymagania okreslone sa w niniejszej SST stanowi równie_ izolacje akustyczna.
1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowanej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, _e podstawowe wymagania beda
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisów bhp.
1.3. Zakres robót objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej stropu nad druga
kondygnacja (pod dachem) wełna mineralna gr. 20cm - dwie warstwy po 10 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych i akustycznych powinny miec:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, _e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklaracje zgodnosci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, je_eli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza _e sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– okres przydatnosci do u_ycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały do izolacji termicznych - .
Wełna mineralna gr. 10 cm.
Szczegółowe wymagania okresla norma PN-EN13162:2002
2.3. Wełna mineralna do docieplenia poddaszy - odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13162:2002 o
gestosci nie przekraczjacej 35 kg/m3, klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny. Płyty
powinny miec na całej powierzchni jednakowa twardosc oraz scisliwosc.
Płyty układa sie w stosy o poj. 0,5-3,6 m3, na opakowaniu powinna byc naklejona etykieta zawierajaca
nazwe zakładu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilosc i pieczatke pakowacza.
Płyty nale_y przewozic w opakowaniu z zachowaniem przepisów bhp.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiazany do u_ywania takich narzedzi i sprzetu, które nie spowoduja niekorzystnego
wpływu na jakosc materiałów i wykonywanych robót oraz beda przyjazne dla srodowiska, a tak_e

bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych izolacje stropu lub stropodachu.
Przy doborze narzedzi i sprzetu nale_y uwzglednic równie_ wymagania producenta.
4. TRANSPORT
Materiały do izolacji cieplnych mo_na przewozic jednostkami transportu samochodowego.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, uło_onych na paletach nale_y prowadzic sprzetem
mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
załadunek zaleca sie prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wózki.
Srodki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych musza umo_liwiac zabezpieczenie tych
wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.
5. WYKONANIE ROBÓT
Do wykonywania izolacji nale_y stosowac materiały w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny byc układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe nale_y układac na styk
bez szczelin.
Płyty winny byc przyciete na miare bez ubytków i wyszczerbien.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach ka_da warstwe układan na mijanke, przesuniecie styków winno
wynosic min. 3 cm
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały nale_y chronic przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia
lub papa).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Przed przystapieniem do robót termoizolacyjnych nale_y przeprowadzic badania materiałów, które beda
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejacego opisanego w
dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.
Wymagana jakosc materiałów izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzednym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentów potwierdzajacych ich jakosc nie moga byc
dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie własciwosci
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których własciwosci nie odpowiadaja
normom panstwowym.
Nie nale_y stosowac równie_ materiałów przeterminowanych.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny byc ka_dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót jest m2powierzchni zaizolowanej.
Ilosc robót okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez In_yniera i
spawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót izolacyjnych powinien sie odbyc przed wykonaniem tynków i innych robót wykonczeniowych.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiajacego, na podstawie przedło_onych
dokumentów, wyników badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okreslac umowa.
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Wykonawca robót obowiazany jest przedło_yc komisji nastepujace dokumenty:
− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− dziennik budowy
− dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u_ytych materiałów i
wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegajacych zakryciu i odbiorów czesciowych,
− wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz, je_eli takie były zlecane.
Protokół odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Rozliczenie robót termoizolacyjnych mo_e byc dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie.
Podstawe rozliczenia oraz płatnosci wykonanego i odebranego zakresu robót termoizolacyjnych stanowi

wartosc tych robót obliczona na podstawie cen jednostkowych okreslonych w dokumentach umownych i
ilosci wykonanych i zaakceptowanych przez zamawiajacego robót.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 10456:2004Materiały i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Własciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789:2001Własciwosci cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie.
Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13788:2003Cieplno-wilgotnosciowe własciwosci komponentów budowlanych i elementów
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementów budowlanych. Izolacyjnosc od dzwieków uderzeniowych.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zmianami).
– Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewziec termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).
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6. INSTALACJA ODGROMOWA CPV 45315100-9
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegółowe dotyczace wykonania i odbioru robót
zwiazanych z wykonaniem urzadzenia piorunochronnego budynku Publiczne Szkołu Podstawowej w
Polanach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objetych SST
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umo_liwiajace i majace na celu
wykonanie urzadzenia piorunochronnego budynku PSP w Polanach.
W zakres robót wchodzi:
- wykonanie urzadzenia piorunochronnego
- wykonanie pomiarów
- demontaż istniejacego urzadzenia piorunochronnego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.
2. Ogólne wymagania dotyczace robót
Ogólne wymagania dotyczace robót zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.
3. Materiały
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania oparte sa na obowiazujacych
normach i przepisach.
Każdy materiał (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora.
3.1. Materiały budowlane
3.1.1. Cement
Do wykonania napraw uszkodzen scian zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego klasy 32,5 bez
dodatków, spełniajacego wymagania PN-B-19701
3.1.2. Piasek
Piasek do zapraw betonowych powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11113.
3.1.3. Woda
Woda do betonu powinna byc odmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.
3.2. Elementy urzadzenia piorunochronnego.
3.2.1. Płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm.
3.2.2. Drut stalowy ocynkowany FeZn d=8mm
3.2.3. Osprzet instalacji piorunochronnych.

4. Sprzet
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
4.1. Sprzet do wykonania urzadzenia piorunochronnego
Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzenia piorunochronnego winien wykazac sie możliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych własciwa jakosc robót:
- spawarki transformatorowej do 500A,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
- betoniarki,
- młota udarowego,
- narzedzia reczne
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5. Transport
Ogólne wymagania dotyczace transportu zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.
6. Ogólne zasady wykonywania robót wg obowiazujacych przepisów i norm.
6.1. Wykopy pod przewody uziemiajace
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna byc dobrana w zale_nosci od głebokosci wykopu,
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie wykonanie wykopów punktowych recznie bez
zabezpieczenia scianek bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp.
Ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadac wymaganiom
BN-83/8836-02. Wykopy powinny byc wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
zgodnie z PN-B-06050. Wykopy nale_y zabezpieczyc poreczami ochronnymi, a w nocy dodatkowo czerwonymi swiatłami ostrzegawczymi.
6.2. Zwody
Zwody nale_y wykonac w formie sieci za pomoca drutu stalowego ocynkowanego FeZn o fi 8mm. Zwody
mocowac do dachu i konstrukcji kominów systemem wsporników przyklejanych. Do zwodów należy
przyłaczyc za powyższego drutu i odpowiednich uchwytów przewodzace konstrukcje wywietrzaków,
kominów, masztów antenowych poreczy ochronnych. Zachowac odstep zwodów od dachu wiekszy niż
0,1m.
6.3. Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace wykonac drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8mm. Przewody prowadzic
na uchwytach zachowujac odległosc 0,1m od sciany. Zgodnie z norma PN-IEC61024 mo_na je ułożyc
wewnatrz lub na powierzchni niepalnej sciany. Należy unikac tworzenia petli. Do przewodów
odprowadzajacych należy przyłaczyc zewnetrzne czesci przewodzace lub zachowac odstep bezpieczny.
Przewody odprowadzajace zakonczyc zaciskami probierczymi.
6.4. Uziemienia
Przewiduje sie wykorzystanie istniejacego uziomu otokowego. Rezystencja uziemienia nie powinna
przekraczac 10_. Uziom połaczyc z zaciskami probierczymi odcinkami bednarki FeZn 25x4mm. W
przypadku trudnosci z wykorzystaniem istniejacego uziomu należy wykonac dodatkowe uziomy typu A.
Uziom typu A składac sie powinien z conajmniej dwóch przewodów pionowych (lub pochyłych)
wykonanych z pretów stalowych ocynk. FeZn d=20 o dł. 6m. Z uwagi na to, iż uziom typu A jest
odpowiedni dla gruntów o niskiej rezystywnosci i dla niewielkich obiektów należy traktowac go jako uziom
uzupełniajacy i łaczyc z istniejacym uziomem otokowym. Uziemienia wykonac za pomoca bednarki FeZn
25x4mm ułożonej na scianach budynku za pomoca uchwytów. Ewentualne łaczenia odcinków bednarki
należy wykonywac przez spawanie. Bednarke nalezy połaczyc z istniejacym uziemieniem budynku.
Bednarka w ziemi nie powinna byc układana płycej niz 0,6m i musi byc zasypana gruntem bez kamieni,
żwiru i gruzu. Przewody z tasmy FeZn należy łaczyc połaczeniem spawanym na zakładke o długosci min.
10 cm lub srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncówkach tasmy. Połaczenia
srubowe Malesy wykonac srubami o fi min. 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej na korozje lub
odpowiednio zabezpieczonymi przed korozja. Połaczenia srubowe należy wykonywac w taki sposób, aby
ponad nakretke wystawały conajmniej 2 zwoje gwintu sruby: nakretke należy odpowiednio mocno
dokrecic i zabezpieczyc podkładka sprężysta przed samoczynnym rozluznianiem. Powierzchnie stykowe
połaczen srubowych należy przed dokreceniem oczyscic i pokryc wazelina bezkwasowa. Uziomów nie
wolno zabezpieczac prze korozja powłokami izolacyjnymi.
6.5. Montaż osprzetu instalacyjnego
Montaż osprzetu zgodny z obowiazujacymi normami i wskazaniami producentów. Transport i
przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazówkami producentów.
7. Kontrola jakosci robót
Ogólne zasady kontroli jakosci robót zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakosc zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodnosci z
wymaganiami SST i poleceniami inspektora nadzoru.
7.1. Próby montazowe i pomiary
Po zakonczeniu robót należy, w ramach prób monta_owych, wykonac nastepujace czynnosci:

- wizualne sprawdzenie stanu osprzetu, ciagłosci zwodów i przewodów odprowadzajacych,
- pomiar rezystencji uziemienia,
- ocena powłok antykorozyjnych,
- wizualne sprawdzenie stanu osprzetu, aparatury
Próby montażowe należy przeprowadzac po ukonczeniu montazu, a przed zgłoszeniem do odbioru.
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prób montażowych należy sporzadzic odpowiedni protokół.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.
8.1. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- ułożenie w ziemi przewodów uziemiajacych i uziomów
8.2. Odbiór koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego wykonawca powinien przedłożyć:
- dokumentacje powykonawcza,
- protokóły z dokonanych pomiarów,
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robót,
- inne dokumenty wymagane przez inwestora
9. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót wg obowiazujacych przepisów.
9.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa:
- montażu osprzetu jest 1 szt
- ułożenia przewodów i ułożenia płaskownika stalowego, jest 1m,
- badania przewodów, uziomów jest 1 kpl
9.2. Podstawa płatnosci
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci zgodne z obowiazujacymi przepisami.
10. Przepisy zwiazane:
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
PN/E-05003 ark. 01, 03, 04 Ochrona odgromowa obiektów

