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SST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. Nazwa zamówienia
Remont dachu budynku wietlicy wiejskiej w Gilowie.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót w obiektach
budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z ustaw o
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w zamówieniach publicznych. Zaleca si równie
wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze rodków poza bud etowych
(nie obj tych ustaw o zamówieniach publicznych).

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych specyfikacjami
technicznymi.
1.4. Okre lenia podstawowe
Ilekro w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a budynek wraz z instalacj i urz dzeniami technicznymi,

b budowl stanowi

ca

techniczno-u ytkow wraz z instalacjami i urz dzeniami,

c obiekty ma ej architektury
1.4.2. budynku - nale y przez to rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny - nale y przez to rozumie budynek wolno stoj cy albo budynek o zabudowie
bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s
cy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi c konstrukcyjnie
samodzieln ca
, w którym dopuszcza si wydzielenie nie wi cej ni dwóch lokali mieszkaniowych albo jednego
lokalu mieszkaniowego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30 % powierzchni ca kowitej
budynku.
1.4.4. Budowli - nale y przez to rozumie ka dy obiekt budowlany nie b
cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie
cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze
technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako
odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si na ca
u ytkow .
1.4.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczególno ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u ytkowe s
ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, drabinki, mietniki.
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
1.4.7. budowie - nale y przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow ,
rozbudow , nadbudow obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nale y przez to rozumie wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.
1.4.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym
zapewniaj ce mo liwo u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w
tym s
ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nale y przez to rozumie przestrze , w której prowadzone s
przestrzeni zajmowan przez urz dzenia zaplecza budowy.

roboty budowlane wraz z

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane - nale y przez to rozumie tytu prawny wynikaj cy
z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budow - nale y przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalaj
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego

na rozpocz cie i

1.4.14. dokumentacji budowy — nale y przez to rozumie pozwolenie na budow wraz z za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar potrzeby, rysunki i opis s
ce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod monta u tak e
dziennik monta u.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b
cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych.
b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b
cy w dyspozycji zak adu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie pozytywn ocen techniczn wyrobu, stwierdzaj
przydatno do stosowania w budownictwie.

jego

1.4.18.
ciwym organie — nale y przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym — nale y przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
po czeniu stanowi cym integraln ca
u ytkow .
1.4.20. organie samorz du zawodowego — nale y przez co rozumie organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. póz.
42 z pó n.. zm.).
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1.4.21 . obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.
1.4.22. op acie - nale y przez to rozumie kwot nale no ci wnoszon przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie drog specjalnie przygotowan , przeznaczon do
ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian do usuni cia po ich
zako czeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i
okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc robót, upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow odpowiedzialno za prowadzon
budow .
1.4.26. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie - akceptowan przez Inspektora nadzoru ksi
z
ponumerowanymi stronami, s
do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonanych robót w formie wylicze ,
szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - nale y przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada i
prób zwi zanych z ocen jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materia ach — nale y przez to rozumie wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie ró ne tworzywa
i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie zgodno wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone -z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nale y przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem
budowy.
1.4.31. projektancie - nale y przez to rozumie uprawnion osob prawn lub fizyczn b
dokumentacji projektowej.

autorem

1.4.32. rekultywacji - nale y przez to rozumie roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. przedmiarze robót - nale y przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robót wed ug
technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.4.34. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie cz
obiektu budowlanego zdoln do
spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych — nale y przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegó owych specyfikacjach technicznych.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
poleceniami Inspektora nadzoru.

ich wykonania oraz ich zgodno

z dokumentacj projektow , ST i

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacj i wspó rz dne punktów g ównych obiektu
oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cz
graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia na dokumentacj projektow :
— dostarczon przez Zamawiaj cego,
— sporz dzon przez Wykonawc .
1.5.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowi za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by
jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich wa no ci
wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ! podane na rysunku wielko liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj by zgodne z dokumentacja projektow i ST.
Wielko ci okre lane w dokumentacji projektowej i w ST b
uwa ane za warto : docelowe, od których dopuszczalne
odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz by
jednorodne i wykazywa zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancjami.
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b
zgodne z dokumentacj projektow lub ST i
maj wp yw na niezadowalaj
jako elementu budowli, to takie materia y zostan zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia,
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
spo eczno ci i innych
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna

i stosowa

w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony

rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych ochrony
rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci
spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu
dzia ania.
Stosuj c si do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia szczególny wzgl d na:
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1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed;
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony
przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b
sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji i urz dze zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa . dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
1.5.8. Ograniczenie obci
osi pojazdów
Wykonawca stosowa si b dzie do ustawowych ogranicze obci enia na o przy transporcie gruntu, materia ów i
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia Inspektora nadzoru. Pojazdy i
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b
dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w
obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie
utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si . e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych
powy ej nie podlegaj odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia
ywane do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowi zany jest zna wszelkie przepisy wydane
przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w
pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót . Np.
rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa ; higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych ; b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze
lub metod i w sposób ci y b dzie informowa inspektora nadzoru o swoich dzia aniach. przedstawiaj c kopie
zezwole i inne odno ne dokumenty.
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2. MATERIA Y

2.1.

ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamiany lub wydobywania materia ów
i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada okre lonych w ST w celu udokumentowania, e materia y
uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj wymagania ST w czasie post pu robót. Pozosta e materia y budowlane
powinny spe nia wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w
Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z
miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek z a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót chyba, e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi
inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b
wykorzystane do robot lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.
Eksploatacja róde materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, b
one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materia , Wykonawca wykonuje na w asne
ryzyko, licz c si z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.
2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia ów, do czasu gdy b
one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w ciwo ci do robót i by y dost pne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b
zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by pó niej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
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przewidzianym umow . Sprz t b
cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robot ma by utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do Stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na
jako wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b
spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci
na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie
odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci
na osie mog by dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b dzie
usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za jako zastosowanych materia ów i
wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow . wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za pe
obs ug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru. Nast pstwa
jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga
tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc na w asny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na
wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b
wykonywane przez Wykonawc nie pó niej ni w czasie
przez niego wyznaczonym, pod gro
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci i PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow , ST.
Program zapewnienia jako ci winien zawiera :
- organizacj wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako

i terminowo

wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób

i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót, wyposa enie w sprz t i urz dzenia do
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pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie
bada ),
sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo
rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp. sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
kontrol jako ; robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia
niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w ST. W przypadku, gdy nie zosta y one tam
okre lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z
umowa.
Inspektor nadzoru b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Je eli niedoci gni cia te b
tak powa ne, e mog wp yn ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy
niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych
materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki b
pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które budz w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b
dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada b
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

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

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) b
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia
zgodno materia ów i robót z wymogami ST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi niezale ne od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki
tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si wy cznie na w asnych
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj projektow i ST. W takim przypadku, ca kowite
koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

z kryteriami
ciwych przepisów i

2. posiadaj deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
• Polsk Norm lub
• aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s
obj te certyfikacj okre lon w pkt. 1 i które spe niaj wymogi ST.
3. znajduj si w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót
dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga b

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b
dokonywane na
bie co i b
dotyczy przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b
czytelne, dokonane trwa technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b
oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci:
• dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,

• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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Remont dachu budynku mieszkalno - wietlicowego w Gilowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwi zku z warunkami klimatycznymi,
• zgodno

rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót.
• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem kto je
przeprowadza ,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
ustosunkowania si .

przed

one Inspektorowi nadzoru do

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jako ci. Dokumenty te stanowi za czniki do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie Inspektora
nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b
zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj projektow i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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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 b
wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan poprawione wg
ustale Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b
zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj bada
atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b
przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie
utrzymywa co wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
b) odbiorowi cz ciowemu.
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu!,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci tych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych , legaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo dane; cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy ; jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni
od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow , ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz
Odbiór cz

ciowy

ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz

ci robót. Odbioru cz

ciowego robót dokonuje si

dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz
jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do
dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z
dokumentacj projektow i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych. zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych
i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych ; wyko czeniowych, komis;;. przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacj projektowa i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy
eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj powykonawcz , tj. dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jako ci
(PZJ),
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze ,
8. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 8.5. Odbiór

pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni si w okresie
gwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót".
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9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej
pozycji kosztorysu przyj
przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw p atno ci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc i przyj ta przez
Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b

obejmowa :

• robocizn bezpo redni wraz z narzutami,
• warto zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,
• warto

pracy sprz tu wraz z narzutami,

• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podarku 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 projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnie wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp. chodników, kraw

ników, barier. oznakowa i drena u,

(f) tymczasow przebudow urz dze obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i
wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca .
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz.
1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz, 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z pó niejszymi zmianami).
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
UWAGA :
Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem polskim.
Przywo anie przepisu, który zosta znowelizowany obliguje wykonawc do stosowania jego aktualnej tre ci.
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SST 01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI (Kod CPV 4511000-1).
1. Nazwa zamówienia
Remont dachu budynku wietlicy wiejskiej w Gilowie.
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót w
zakresie rozbiórki w ramach remontu dachu wietlicy wiejskiej.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robót obj tych ST
a.

Zerwanie istniej cego pokrycia dachu z papy

b.

Demonta instalacji odgromowej

c.

Demonta istniej cych rur i kominków wentylacyjnych

d.

Demonta rynien i rur spustowych

e.

Rozebranie wybranych kominów (ponowne przemurowanie)

f.

Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów

1.4.Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe u yte w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami
Ogóln Specyfikacj Techniczn p. 1.5.

i

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje ca
robót zwi zanych z wykonywaniem elementów wymienionych w zestawieniu robót
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
wykonania tych robót oraz ich
zgodno z umow , projektem wykonawczym, pozosta ymi SST i poleceniami zarz dzaj cego realizacj umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarz dzaj cego realizacj umowy.
1.6. Dokumentacja, któr nale y przedstawi w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc
w trakcie budowy musi by
zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza b dzie nast puj ce informacje:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejno prac.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.
2.2. Materia y pochodz ce z rozbiórki
- papa asfaltowa,
- rury z blachy stalowej,
- rynny i rury spustowe stalowe
- elementy instalacji odgromowej
- gruz ceglany (kominy) i betonowy
3. SPRZ T
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3
3.2 Sprz t niezb dny do wykonania robót
Rodzaj sprz tu u ywanego do robót rozbiórkowych pozostawia si do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarz dzaj cym realizacji umowy. Wykorzystywany sprz t musi by odpowiedni dla zastosowania i nie mo e
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pogarsza jako ci i wykonania robót i przepisów BIOZ. Musi on odpowiada wykazowi znajduj cemu si w ofercie
wykonawcy oraz spe nia wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla okre lonych
robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.
4.2 Transport materia ów
rodki transportu (pojazdy) – Od Wykonawcy wymaga si wykorzystywania wystarczaj cej ilo ci pojazdów, tak aby
dotrzymany zosta termin zako czenia robót. Pojazdy musz by wystarczaj ce dla zastosowania i nie wp ywa
ujemnie na jako
robót i transportowanych materia ów. Za adunek, transport i roz adunek materia ów nale y przeprowadzi zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robót
5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Roboty rozbiórkowe nale y wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na którym prowadzone s
roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, nale y ogrodzi i oznakowa tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest
prowadzenie robót rozbiórkowych, je eli zachodzi mo liwo przewrócenia cz ci konstrukcji obiektu przez wiatr.
Wszelkie roboty rozbiórkowe nale y wstrzyma w przypadku, gdy pr dko wiatru przekracza 10 m/s. W czasie
prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na ni ej po onych kondygnacjach. Do
usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych nale y stosowa zsuwnice pochy e lub rynny zsypowe, które
powinny mie zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowa si poza stref niebezpieczn .
- Rozebranie pokry , rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz przygotowanie blach
z
rozbiórki do dalszego u ytku
Wyszczególnienie robót:
1. Ostro ne rozebranie pokrycia,
2 Z enie materia ów we wskazanym miejscu.
3. Oczyszczenie pod a z gwo dzi i wkr tów.
5.2.Wykonanie robót
Prace rozbiórkowe wykonywa r cznie, Przy rozleg ych rozbiórkach konstrukcyjnych nale y bezwzgl dnie
przestrzega przepisów BHP i wykona stosowne zabezpieczenie.
6.Kontrola jako ci robót:
Sprawdzanie wykonania ilo ci i rodzaju robót na podstawie przedmiaru robót
a) Sprawdzenie robót pomiarowych za pomoc ta m
b) Uporz dkowanie terenu,
c) Z ka dego sprawdzenia robót zanikaj cych i robót mo liwych do skontrolowania po ich uko czeniu nale y
sporz dzi protokó potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora.
7.Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstaw do
dokonywania obmiarów, okre laj
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest za czony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s :
1 m 2 obróbki blacharskie, 1 m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, 1m2 pokrycia cian.
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w OST
Odbiór powinien by przeprowadzony po zako czeniu robót, na podstawie:
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a) protoko ów z odbiorów cz ciowych i oceny aktualnego stanu robót,
b) z odbioru ko cowego robót nale y sporz dzi protokó w którym powinna by zawarta ocena ostateczna robót i
stwierdzenie ich przyj cia. Fakt dokonania odbioru ko cowego powinien by wpisany do dziennika Budowy o ile
jest wymagany.
Ocena wyników odbioru :
a)je eli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejsz specyfikacj da y
wynik dodatni, wykonane roboty nale y uzna za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji,
b)w przypadku gdy chocia jedno badanie lub jeden z odbiorów mia y wynik ujemny i nie zosta y dokonane
poprawki doprowadzaj ce stan robót do ustalonych wymaga oraz gdy dokonany odbiór ko cowy robót jest
negatywny, wykonane roboty nale y uzna za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji,
c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego nale y sporz dzi nowy protokó
odbioru ko cowego robót.
9.Podstawy p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST WO.00.00.
atno nale y przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Zgodnie z Dokumentacj nale y wykona zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST
10. Przepisy i normy :
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr .207, poz.2016 z pó n. zm.)
2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)
3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U.02.108.953
4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U.03.120.1133.
5. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunków i trybu post powania w sprawach
rozbiórek nie u ytkowanych lub niewyko czonych obiektów budowlanych. (Dz.U.04.198.2043)
6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U.04.92.881).
7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czysto ci i porz dku w gminach (Dz.U.96.132.622)
8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).
9. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206).
10. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których uznaje si , e odpady
nie s niebezpieczne (Dz.U.04.128.1347).

UWAGA :
Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowi zku
stosowania wymogów okre lonych prawem polskim.
Przywo anie przepisu, który zosta znowelizowany obliguje wykonawc do stosowania jego aktualnej tre ci.
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SST 02.00.00 ROBOTY MUROWE (Kod CPV 45260000-7).

1.

Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
murku ogniowego murowanego z ceg y pe nej i kominów z ceg y pe nej na zaprawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót obj tych ST
- murowanie murku ogniowego o gr. ½ ceg y
- przemurowanie kominów (3 szt.)
1.4.Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe u yte w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami
Ogóln Specyfikacj Techniczn p. 1.5.

i

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje ca
robót zwi zanych z wykonywaniem elementów wymienionych w zestawieniu robót
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
wykonania tych robót oraz ich
zgodno z umow , projektem wykonawczym, pozosta ymi SST i poleceniami zarz dzaj cego realizacj umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarz dzaj cego realizacj umowy.
1.6. Dokumentacja, któr nale y przedstawi w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc
w trakcie budowy musi by
zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza b dzie nast puj ce informacje:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejno prac.

2.

Materia y
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa mo na ka
wod zdatn do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Ceg a budowlana pe na klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary 250x65x120 mm.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo cegie po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie badanych Nasi kliwo nie
powinna by wi ksza od 16%.
Wytrzyma
na ciskanie 15 MPa.
Odporno na dzia anie mrozu jak dla ceg y klasy 10 MPa.
Odporno na uderzenie powinna by taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie
rozpad a si na kawa ki; mo e natomiast wyst pi wyszczerbienie lub jej p kni cie. Ilo cegie nie
spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by wi ksza ni :
- na 15 sprawdzanych cegie
- na25 sprawdzanych cegie 5 na 40 sprawdzanych cegie .
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w normie.
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne:
piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
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cement: wapno hydratyzowane: piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by wykonywane mechanicznie.
Zapraw nale y przygotowa w takiej ilo ci, aby mog a by wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nale y stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa cement portlandzki z dodatkiem
la lub popio ów lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie
dzie ni sza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy jednolit i jednobarwn mas , bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcze obcych.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprz t
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. Transport
Materia y i elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.
5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Kominy nale y wykonywa warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceg such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze polewa lub
moczy w wodzie.
c) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny by
zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie foli lub
pap ). Przy wznawianiu robót po d szej przerwie nale y sprawdzi stan techniczny, cznie ze
zdj ciem wierzchnich warstw cegie i uszkodzonej zaprawy.
5.1 ciany i kominy z ceg y pe nej
5.1.1
Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo nie powinna przekracza 17 mm, a minimalna 10
mm,
- 10 mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo maksymalna nie powinna
przekracza 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y
wype nia zapraw spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.
5.1.2
Stosowanie po ówek i cegie u amkowych.
Liczba cegie u ytych w po ówkach do murów no nych nie powinna by wi ksza ni 15% ca kowitej liczby cegie .
a) Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y przestrzega zasady,
e ka da ciana powinna by wykonana z ceg y jednego wymiaru.
b) Po czenie murów stykaj cych si pod k tem prostym i wykonanych z cegie o grubo ci ró ni cej si
wi cej ni o 5mm nale y wykonywa na strz pia zaz bione boczne.
5.1.3
Zewn trzne cz ci cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywa ze szczególn
staranno ci , tak aby lico mia o prawid owe wi zanie i spoiny o jednakowej grubo ci. Licówk uk ada z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoc pionu, powinny wykazywa
dok adne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szeroko ci spoin do 3 mm.
6. Kontrola jako ci
6.1 Materia y ceramiczne
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
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technicznej, próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kszta tu ceg y, liczby szczerb i
kni , odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto margla.
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób dora
nale y j podda badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).
6.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa jej mark i konsystencj w
sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by ka dorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.3 Dopuszczalne odchy ki wymiarów kominów przez analogi przyjmowa jak dla murów wg poni szej tabeli:

Rodzaj odchy ek
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze d ugo ci
- na ca ej powierzchni
Odchylenia od pionu
- na wysoko ci 1 m
- na wysoko ci kondygnacji
- na ca ej wysoko ci
Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
- na 1 m d ugo ci
- na ca ej d ugo ci
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m d ugo ci
- na ca ej d ugo ci
Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm
szeroko
wysoko
ponad 100 cm
szeroko
wysoko

Dopuszczalne odchy ki [mm]
mury spoinowane
mury niespoinowane
3

6

10

20

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30

1
10

10

2

+6, -3
+15, -1

+6, -3
+15, -10

+10, -5
+15, -10

+10, -5
+15, -10

7.Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstaw do
dokonywania obmiarów, okre laj
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest za czony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s :
1 m2 murek ogniowy, 1 m3 kominy.
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w OST
Odbiór powinien by przeprowadzony po zako czeniu robót, na podstawie:
a) protoko ów z odbiorów cz ciowych i oceny aktualnego stanu robót,
b) z odbioru ko cowego robót nale y sporz dzi protokó w którym powinna by zawarta ocena ostateczna robót i
stwierdzenie ich przyj cia. Fakt dokonania odbioru ko cowego powinien by wpisany do dziennika Budowy o ile
jest wymagany.
Ocena wyników odbioru :
a)je eli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejsz specyfikacj da y
wynik dodatni, wykonane roboty nale y uzna za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji,
b)w przypadku gdy chocia jedno badanie lub jeden z odbiorów mia y wynik ujemny i nie zosta y dokonane
poprawki doprowadzaj ce stan robót do ustalonych wymaga oraz gdy dokonany odbiór ko cowy robót jest
negatywny, wykonane roboty nale y uzna za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji,
c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by poprawione zgodnie z
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ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego nale y sporz dzi nowy protokó
odbioru ko cowego robót.
9.Podstawy p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST WO.00.00.
atno nale y przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Zgodnie z Dokumentacj nale y wykona zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST
10. Przepisy i normy :
PN-68/B-10020 – Roboty murowe z ceg y. Wymagania ogólne i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 – Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 – Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego u ytku.
PN-B-30000:1990 – Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 – Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30005 – Cement hutniczy 25.
PN- 86/B-30020 – Wapno.
PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zaprawy.
Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr .207, poz.2016 z pó n. zm.)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

UWAGA :
Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowi zku
stosowania wymogów okre lonych prawem polskim.
Przywo anie przepisu, który zosta znowelizowany obliguje wykonawc do stosowania jego aktualnej tre ci.
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SST 03.00.00 TYNKI ZEWN TRZNE (Kod CPV 45260000-7).
1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
tynkarskich

wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

robót

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robót obj tych ST
tynki cementowo-wapiennych
g adzie gipsowe cian i sufitów
1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustaw Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporz dzeniami
wykonawczymi, nomenklatur Polskich Norm, aprobat technicznych.
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonaniu robót tynkowych nale y przestrzega zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe –
tynki zwyk e - wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow ,
ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00
„Wymagania ogólne” pkt.1.5
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00 „Wymagania
ogólne” pkt.2
2.2. Woda zarobowa powinna spe nia wymagania podane w normie.
2.3 listwy tynkarskie naro nikowe i dylatacyjne.
2.4 gips szpachlowy
2.5 zaprawa cementowo-wapienna

3.SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3
3.2 Wykonawca przyst puj cy robót tynkarskich, powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z agregatu
tynkarskiego, elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materia ów
4.3. Transport materia ów nale y wykona zgodnie z wymogami aktualnej normy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Tynki nale y wykonywa w temperaturze nie ni szej ni +5 oC i pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi
spadek temperatury poni ej 0 oC. W ni szych temperaturach mo na wykonywa tynki tylko przy zastosowaniu
odpowiednich rodków zabezpieczaj cych.
Zaleca si chroni wie o wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nas onecznieniem d szym ni dwie
godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki cementowe wapienne powinny by w okresie wi zania
zaprawy (ok. jednego tygodnia) zwil ane wod .
5.3. Wykonywaniu tynków cementowo-wapiennych - nale y przestrzega zasad podanych w normie PN-70/B23
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10100 Roboty tynkowe – tynki zwyk e - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy
budowlane – Suche mieszanki tynkarskie.
5.3.1 Przygotowanie pod a :
pod e powinno sprawdzone i przygotowane (stabilne, czyste, suche i nie zmarzni te, wolne od
zabrudze i lu nych elementów);
zagruntowanie powierzchni pod tynki rodkiem gruntuj cym np. Atlas Unigrunt, Ceresit itp.
5.3.2. Wykonanie tynków
W zakres robót wchodzi:
sprawdzenie i przygotowanie pod y
zabezpieczenie foli i ta
powierzchni nara onych na zabrudzenie
przygotowanie zaprawy
wyznaczenie lica powierzchni tynku
r czne wykonanie obrzutki
r czne zatarcie tynków
r czne wyka czanie tynków, tj. przecieranie gzymsów, itp.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo oraz zakres bada tynków powinien by zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki
zwyk e - wymagania i badania przy odbiorze.
W szczególno ci powinna by oceniana :
równo i g adko powierzchni tynkowanych
naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze )
6.2.2. Warunki bada materia ów tynkarskich i innych materia ów powinny by wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni tynków oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci ciany w stanie surowym i
wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu wy szej kondygnacji.
Powierzchni sufitów oblicza si w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian surowych na p aszczyzn
poziom
7.3 Wielko ci obmiarowe tynków okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8
8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi bezpo rednio przed przyst pieniem do robót .
8.3. Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwyk e - wymagania
i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno z dokumentacj techniczn ,
b) rodzaj zastosowanych materia ów,
c) przygotowanie pod a,
d) nierówno ci powierzchni
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Kategoria
tynku

III

Odchylenie
Odchylenie powierzchni i
Odchylenie powierzchni
powierzchni tynku od
kraw dzi od kierunku
i kraw dzi od kierunku
aszczyzny i
pionowego
poziomego
odchylenie kraw dzi
od linii prostej
Nie wi ksze ni 3
Nie wi ksze ni 2 mm na 1m i Nie wi ksze ni 3mm na
mm na ca ej d ugo ci ogó em nie wi cej ni 3,5 mm w 1m i ogó em nie wi cej
aty kontrolnej 2m.
pomieszczeniach do 3,5m
ni 6mm na ca ej
wysoko ci oraz nie wi cej ni
powierzchni mi dzy
6mm w pomieszczeniach
przegrodami pionowymi
powy ej 3,5m wysoko ci
ciany, belki itp.)

Odchylenie
przecinaj cych si
aszczyzn od k ta
przewidzianego w
dokumentacji
Nie wi ksze ni
3mm na 1m

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9
9.2. Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc a
Zamawiaj cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo m2 powierzchni tynku gipsowego
wed ug cen jednostkowych, które obejmuj :
-

dla czynno ci przygotowawczych :
przygotowanie stanowiska roboczego,
obs ug sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
przygotowanie pod a,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów
dla wykonania tynku cementowo-wapiennego
wykonania tynku cementowo-wapiennego

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
Wymagania nieuregulowane powy szym opisem obowi zuj wg.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwyk e - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
DIN 18 558 powierzchnie wewn trzne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta owych. - Arkady . Nale y stosowa przepisy
zgodnie z ST „Wymagania ogólne"
UWAGA :
Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowi zku
stosowania wymogów okre lonych prawem polskim.
Przywo anie przepisu, który zosta znowelizowany obliguje wykonawc do stosowania jego aktualnej tre ci.
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SST 04.00.00 ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45260000-7).
1. Wst p.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
robót malarskich obiektu wg poni szego.
Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbami emulsyjnymi
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
i poleceniami In yniera.

ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj projektow , SST

2. Materia y.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa mo na ka
wod zdatn do picia. Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie posta cieczy o g sto ci mietany, uzyskanej przez rozcie czenie 1 cz
wapiennego z 3 cz ciami wody, tworz
jednolit mas bez grudek i zanieczyszcze .

ci ciasta

2.3. Spoiwa bezwodne.
Pokost lniany powinien by ciecz oleist o zabarwieniu od
tego do ciemnobr zowego i odpowiadaj
wymaganiom normy pa stwowej.
Pokost syntetyczny powinien by u ywany w postaci cieczy, barwy od jasno tej do brunatnej, b
cej roztworem
ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikuj cym,
o w ciwo ciach technicznych zbli onych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schni cia. Powinien on
odpowiada wymaganiom normy pa stwowej lub wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcie czalniki
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :
wod - do farb wapiennych,
terpentyn i benzyn - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiada normom
pa stwowym lub mie cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem o jako ci wydanym przez producenta
oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe.
Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm pa stwowych lub wiadectw
dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach mo na stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
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2.6. rodki gruntuj ce.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si gruntowania, o ile wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na ch onnych pod ach nale y stosowa do gruntowania farb
emulsyjn rozcie czon wod w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si wykonanie
pow oki malarskiej,
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y zagruntowa rozcie czonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).
Myd o szare, stosowane do gruntowania pod a w celu zmniejszenia jego wsi kliwo ci powinno by stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprz t.
Roboty mo na wykona przy u yciu p dzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nale y transportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi zuj cymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót.
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by ni sza ni +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nale y ogrzewa . W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zako czeniu malowania mo na dopu ci do stopniowego obni ania temperatury, jednak przez 3 dni nie
mo e spa
poni ej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni
ciep ym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz dze ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona po:
ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i urz dze sanitarnych),
ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych,
ca kowitym u eniu posadzek,
usuni ciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie pod y
Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by , naprawione przez wype nienie ubytków
zapraw cementowo-wapienn . Powierzchnie powinny by oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj cych drutów,
nacieków zaprawy itp. Odstaj ce tynki nale y odbi , a rysy poszerzy i ponownie wype ni zapraw
cementowowapienn .
Powierzchnie metalowe powinny by oczyszczone, odt uszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 85011:1996, dla danego typu farby podk adowej.
5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farb wapienn wymalowania mo na wykonywa bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa farb emulsyjn tego samego rodzaju z jakiej ma
by wykonana pow oka lecz rozcie czon wod w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa pokostem.
5.3. Wykonywania pow ok malarskich
Pow oki wapienne powinny równomiernie pokrywa pod e, bez prze witów, plam i odprysków.
Pow oki z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych.
Pow oki powinny dawa aksamitno-matowy wygl d powierzchni. Barwa pow ok powinna by jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia pow ok bez uszkodze , smug, plam i ladów p dzla.
5.3.3. Pow oki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie barw jednolit zgodn ze wzorcem, bez
smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia. Pow oki powinny mie jednolity
po ysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nale y na poszczególne warstwy stosowa farby w ró nych odcieniach.
6. Kontrola jako ci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa :
sprawdzenie wygl du powierzchni,
sprawdzenie wsi kliwo ci,
sprawdzenie wyschni cia pod a,
sprawdzenie czysto ci,
Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona przez ogl dziny zewn trzne. Sprawdzenie
wsi kliwo ci nale y wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwil onej powierzchni powinna nast pi nie wcze niej ni po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania pow ok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi po zako czeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni po 7 dniach,
dla pozosta ych nie wcze niej ni po 14 dniach.
Badania przeprowadza si przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5°C przywilgotno ci powietrza mniejszej od
65%.
Badania powinny obejmowa :
sprawdzenie wygl du zewn trznego
sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem
dla farb olejnych i syntetycznych:
sprawdzenie pow oki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno ci i twardo ci oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi normami
pa stwowymi.
Je li badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna za wykonane prawid owo. Gdy
którekolwiek
z bada da o wynik ujemny, nale y usun wykonane pow oki cz ciowo lub ca kowicie i wykona powtórnie.
7. Obmiar robót.
Jednostk obmiarow robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania pod a,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem
stanowiska pracy. Ilo robót okre la si na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In yniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Roboty podlegaj warunkom odbioru wed ug zasad podanych poni ej.
8.1. Odbiór pod a
8.1.1. Zastosowane do przygotowania pod a materia y powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normach
pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pod e, posiadaj ce drobne
uszkodzenia powinno by naprawione przez wype nienie ubytków zapraw cementowo-wapienn do robót
tynkowych lub odpowiedni szpachlówk . Pod e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Je eli odbiór pod a odbywa si po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e przed
gruntowaniem oczy ci .
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygl du zewn trznego pow ok malarskich polegaj ce na stwierdzeniu równomiernego
roz enia farby, jednolitego nat enia barwy i zgodno ci ze wzorcem producenta, braku prze witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wype niaczy, braku plam, smug, zacieków, p cherzy
odstaj cych p atów pow oki, widocznych okiem ladów p dzla itp., w stopniu kwalifikuj cym powierzchni
malowan do pow ok o dobrej jako ci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mi kk , we nian lub bawe nian szmatk kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporno ci pow oki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepno ci pow oki do pod a polegaj ce na próbie poderwania ostrym narz dziem pow oki od
pod a.
Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod polegaj ce na zwil aniu badanej powierzchni pow oki przez
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kilkakrotne potarcie mokr mi kk szczotk lub szmatk .
Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa p atno ci.
atno .
aci si za ustalon ilo
m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania
pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem
stanowiska pracy. Ilo robót okre la si na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In yniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwi zane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada .
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.
PN-C-819ll:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
UWAGA :
Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowi zku
stosowania wymogów okre lonych prawem polskim.
Przywo anie przepisu, który zosta znowelizowany obliguje wykonawc do stosowania jego aktualnej tre ci.
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SST 05.00.00 WARSTWA WYRÓWNAWCZA POD PAP – WYLEWKA CEMENTOWA (Kod CPV 45260000-7).
1. Wst p.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem cementowej warstwy wyrównawczej na dachu (z wyprofilowaniem spadków).
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
cementowej warstwy wyrównawczej na dachu (z wyprofilowaniem spadków).
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
i poleceniami In yniera.

ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj projektow , SST

2. Materia y.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa mo na ka
wod zdatn do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spe nia wymagania obowi zujacej normy przedmiotowe, a w szczególnosci:
- nie zawierac domieszek organicznych,
- miec frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
3. Sprz t.
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego sprz tu.
4. Transport.
Materia y i elementy moga byc przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.
5. Wykonanie robót.
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
pod a mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko
Wymagania podstawowe.
* Podk ad cementowy powinien byc wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagana wytrzyma
i
grubo podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
* Wytrzyma
podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by mniejsza ni : na ciskanie 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
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* Pod e, na którym wykonuje sie podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by wolne od kurzu i zanieczyszcze
oraz nasycone woda.
* Podk ad cementowy powinien byc oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy.
* W podk adzie powinny byc wykonane szczeliny dylatacyjne.
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie powinna
byc ni sza ni 5°C.
* Zapraw cementow nale y przygotowywa mechanicznie. Zaprawa powinna mie konsystencje g sta - 5-7 cm
zanurzenia sto ka pomiarowego.
* Ilo
spoiwa w podk adach cementowych powinna by ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilo
cementu nie
powinna by wi ksza ni 400 kg/m3.
* Zapraw cementow nale y uk ada niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci
równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z równoczesnym
wyrównaniem i zatarciem.
* Podk ad powinien mie powierzchnie pochylon , zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrowa ata przyk adana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa
wi kszych prze witów ni 5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochy ej) nie
powinny przekracza 2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.
* W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.
6. Kontrola jako ci.
6.1 Wymagana jako materia ów powinna by potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o jako ci lub
znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.
6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nale y stosowa równie materia ów przeterminowanych (i po okresie gwarancyjnym).
6.3 Nale y przeprowadzi
kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotno ciowych).
Sprawdzi prawid owo wykonania wylewki.
7. Obmiar robót.
Jednostka obmiarowa robót jest m2. Ilo
robót okre la si
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

8. Odbiór robót.
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych poni ej.
8.1 Odbiór materia ów i robót powinien obejmowa zgodno ci z dokumentacj projektowa oraz sprawdzenie
ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze
co do
zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta - powinien by on zbadany
laboratoryjnie.
8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nale y stosowa równie materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3 Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4 Odbiór powinien obejmowa :
- sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona przez ocen wzrokow ,
- sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona przez ocen
wzrokowa,
- sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej nale y przeprowadzi na podstawie wyników pomiarów dokonanych
w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci nale y
wykona za pomoc naci gni tego drutu i pomiaru odchyle z dok adno ci 1 mm, a szeroko ci spoin - za pomoc
szczelinomierza lub suwmiarki.
9. Podstawa p atno ci.
atno .
aci sie za ustalona ilo m2 powierzchni u onej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie
pod a, dostarczenie materia ów i sprz tu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwi zane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.
SST 06.00.00 IZOLACJA TERMICZNA DACHU ZE STYROPAPY (Kod CPV 45260000-7).
1. Wst p.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem izolacji termicznej dachu ze styropapy jednostronnie laminowanej gr. 10 cm.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
izolacji termicznej dachu ze styropapy jednostronnie laminowanej gr. 10 cm.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
i poleceniami In yniera.

ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj projektow , SST

2. Materia y.
2.1. rodki gruntuj ce do betonów, wylewek cementowych.
2.2. Docieplenie stropodachu styropap / p yty styropianowe EPS 100 / grubo ci 10 cm, laminowan
jednostronnie pap .
-Wymiary ( d ug./szer./grub.)(mm): 1000/1000/100.
-Wspó czynnik przewodzenia ciep a [W/(mK)] :0.039
-Ch onno
wody po 24h[%] : 0.27
-Temperatura u ytkowania [°C] : do +80
-Palno : samogasn ce
-Wytrzyma
na rozci ganie si prostopad [kPa]:powy ej 300
-Mocowanie do pod a: klejem elastomerobitumicznym , klejami poliuretanowymi, cznikami mechanicznymi, lub
np. STYROBIT K.
2.3 Kliny styropianowe trójk tne 10x10 cm, jednostronnie laminowane pap .
3.Sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3
3.2 Roboty mo na wykona r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materia ów
4.3. Transport materia ów nale y wykona zgodnie z wymogami aktualnej normy.
5. Wykonanie robót.
5.1 Gruntowanie
Na oczyszczone pod e nanie warstw
5.2 Izolacja termiczna ze styropapy.

rodka gruntuj cego.
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yty styropapy nale y przyklei do pod a za pomoc lepików lub klejów przystosowanych do klejenia styropianu.
Dodatkowo (opcjonalnie) nale y przymocowa
cznikami teleskopowymi (wkr t izolacyjny do betonu + tuleja) w
ilo ci 5 szt. na 1 m2. Zastosowanie tego typu czników nie spowoduje uszkodzenia warstwy izolacji i pokrycia
papowego podczas dzia ania na ich powierzchni obci
dynamicznych ( np. podczas chodzenia po dachu).
Zak ady papy przyklejonej do warstwy styropianu nale y czy za pomoc zgrzewania. Zgrzewanie wykonuje si
za pomoc palników na gaz propan-butan. Papa mo e by równie zgrzewana przyrz dami do zgrzewania
gor cym powietrzem. Wykonywanie izolacji powinno odbywa si wed ug projektu technicznego , a w przypadku
braku projektu zgodnie z uwzgl dnieniem szczegó owych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
6.

Kontrola jako ci

6.1. Materia y izolacyjne
a) Wymagana jako
materia ów izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta przez
za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorz dnym dokumentem.
b) Materia y izolacyjne dostarczone na budow bez dokumentów potwierdzaj cych przez producenta ich
jako nie mog by dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa zgodno
z dokumentacj przetargow oraz
sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrze
co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez
producenta – powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej.
d) Nie dopuszcza si stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nale y stosowa równie materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.

Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest: 1 m 2 pokrytej powierzchni docieplenia
Ilo robót okre la si na podstawie obmiaru z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a
badania pod a nale y przeprowadza w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody, przed
przyst pieniem do krycia po aci dachowych,
sprawdzenie równo ci powierzchni pod a nale y przeprowadza za pomoc aty kontrolnej o d ugo ci 2 m
lub za pomoc szablonu z podzia
milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan powierzchni a at nie
powinien przekroczy 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj odbiorów cz ciowych. Badania w czasie odbioru
cz ciowego nale y przeprowadza dla tych robót, do których dost p pó niej jest niemo liwy lub
utrudniony.
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa sprawdzenie:
–
pod a ,
–
jako ci zastosowanych materia ów,
–
dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
–
dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza po zako czeniu robót, po deszczu.
Podstaw do odbioru robót pokrywczych stanowi nast puj ce dokumenty:
–
dokumentacja przetargowa,
–
zapisy dotycz ce wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materia ów,
–
protokó y odbioru materia ów i wyrobów.
9. Podstawa p atno ci.
atno .
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aci sie za ustalona ilo m2 powierzchni u onej styropapy wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie
pod a, dostarczenie materia ów i sprz tu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi zane.
PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.

SST 07.00.00 POKRYCIE DACHU Z PAPY (Kod CPV 45260000-7).
1. Wst p.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, wentylowanej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, wentylowanej.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
i poleceniami In yniera.

ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj projektow , SST

2. Materia y.
2.1 rodek gruntuj cy bitumiczny do pap termozgrzewalnych wentylacyjnych np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS
2.2 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS
2.3 Kominki wentylacyjne do odprowadzenia wilgoci z pod pokrycia dachowego.
2.4 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, zwyk a (obróbki murków ogniowych, kominów itp.)
3.Sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3
3.2 Roboty mo na wykona r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materia ów
4.3. Transport materia ów nale y wykona zgodnie z wymogami aktualnej normy.
5. Wykonanie robót.
5.1 U enie papy wentylowanej
5.1.1 Pod e powinno mie odpowiedni sztywno i wytrzyma
. Pod e nale y oczy ci (musi by suche,
czyste, równe, wolne od piasku, t ustych plam i innych zanieczyszcze ).
- Pod e zagruntowa roztworem gruntuj cym i pozostawi do wyschni cia (czas schni cia roztworu powinien by
okre lony przez producenta).
5.1.2 Roz
luzem na po aci dachowej pap wentylacyjn . Papy wentylacyjnej nie nale y uk ada w
nast puj cych miejscach:
– przy okapie,
– przy wpustach dachowych i korytach odp ywowych,
– przy dylatacjach budynku,
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– przy kominach, ogniomurach itp.
Pas papy wentylacyjnej nale y odsun
od powy szych miejsc na odleg
wentylacyjn uk adamy na zak ad wynosz cy ok. 2 cm.
5.1.3 U
kominki wentylacyjne w ilo ci ok. 1 szt. na 30-50 m².
5.1.4 Zgrza warstw papy wentylowanej wierzchniego krycia.

przynajmniej 50 cm. Pap

5.2 Obróbki cian i kominów z papy termozgrzewalnej
5.2.1 Pod e oraz attyk ( ciany, kominy) zagruntowa roztworem gruntuj cym i pozostawi do wyschni cia (czas
schni cia roztworu powinien by okre lony przez producenta).
5.2.2 Zgrza do pod a paroizolacj – pap .
5.2.3 U
warstw papy podk adowej.
5.2.4 W naro u zamocowa trójk tny klin styropianowy oklejony pap podk adow .
5.2.5 Zgrza pas papy podk adowej na po aci dachowej i na cianie.
5.2.6 Zgrza pap wierzchniego krycia, na po aci dachowej – bez jej wywijania na p aszczyzny pionowe.
5.2.7 Zgrza pas papy wierzchniego krycia, na po aci dachowej i cianie.
5.2.8 Zamontowa listw dociskow i uszczelni jej po czenie ze cian /kominem przy u yciu masy trwale plastycznej.

5.2.9 Zamontowa obróbk blacharsk na attyce.
Obróbki z papy podk adowej powinny by wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na odleg
15 cm.
Papa nawierzchniowa powinna by zgrzana poza kraw
papy podk adowej na odleg
co najmniej 10 cm.
Uwaga! Nie nale y wykonywa obróbek papami z wk adk z welonu szklanego.

6.

Kontrola jako ci

6.1. Materia y izolacyjne
g) Wymagana jako
materia ów izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta przez
za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorz dnym dokumentem.
h) Materia y izolacyjne dostarczone na budow bez dokumentów potwierdzaj cych przez producenta ich
jako nie mog by dopuszczone do stosowania.
i) Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa zgodno
z dokumentacj przetargow oraz
sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrze
co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez
producenta – powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej.
j) Nie dopuszcza si stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.
k) Nie nale y stosowa równie materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
l) Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.

Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest: 1 m 2 pokrytej powierzchni dachu.
Ilo robót okre la si na podstawie obmiaru z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a
badania pod a nale y przeprowadza w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody, przed
przyst pieniem do krycia po aci dachowych,
sprawdzenie równo ci powierzchni pod a nale y przeprowadza za pomoc aty kontrolnej o d ugo ci 2 m
lub za pomoc szablonu z podzia
milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan powierzchni a at nie
powinien przekroczy 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj odbiorów cz ciowych. Badania w czasie odbioru
cz ciowego nale y przeprowadza dla tych robót, do których dost p pó niej jest niemo liwy lub
utrudniony.
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa sprawdzenie:
–
pod a ,
–
jako ci zastosowanych materia ów,
–
dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
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–
dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza po zako czeniu robót, po deszczu.
Podstaw do odbioru robót pokrywczych stanowi nast puj ce dokumenty:
–
dokumentacja przetargowa,
–
zapisy dotycz ce wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materia ów,
–
protokó y odbioru materia ów i wyrobów.

9. Podstawa p atno ci.
atno .
aci sie za ustalona ilo m2 powierzchni u onej papy wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie
pod a, dostarczenie materia ów i sprz tu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi zane.
PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.
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SST 08.00.00 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE, RURY I KOMINKI WENTYLACYJNE
(Kod CPV 45260000-7).
1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

wymagania dotycz ce wykonania i odbioru obróbek

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj
podstaw opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach ma ych
prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe
wymagania b
spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystaj cymi ponad dach budynku (rury i kominki
wentylacyjne).
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s
podanymi
w „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz okre leniami

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj projektow , ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST„Wymagania ogólne"
pkt 2
Ponadto materia y stosowane do wykonywania pokry dachowych powinny mie m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj Zgodno ci z Aprobat Techniczn lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
- Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowa si termin przydatno ci do stosowania.
Sposób transportu i sk adowania powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowi zany jest posiada na budowie pe
dokumentacj dotycz
sk adowanych na budowie
materia ów przeznaczonych do wykonania pokry dachowych.
2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Wszelkie materia y do wykonania pokry dachowych powinny odpowiada wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia do powszechnego stosowania
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w budownictwie.
Blacha tytanowo-cynkowa
Jest materia em budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera adnych sk adników, które mog uwalnia si
do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas po aru. Elementy budowlane wykonane z cynku
tytanowego nie wymagaj zabiegów eksploatacyjnych i nie potrzebuj warstwy ochronnej, pasywacji lub
konserwacji chemicznej. Tworz ca si w wyniku dzia ania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna
jest tak samo nietoksyczna, jak sam materia podstawowy. Stop ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w
wyniku wietrzenia tworzy naturaln , szczeln i dobrze przylegaj
warstewk ochronn , która powoduje to, e
elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej s wyj tkowo trwa e. Ze wzgl du na powstawanie tej warstewki
ochronnej w sposób naturalny blacha tytanowo-cynkowa jest szczególnie odporna na zmiany klimatyczne i przez
ca y d ugi okres swego u ytkowania nie wymaga zabiegów konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:
G sto w ciwa 7,2 g/cm3
Temperatura topnienia 418 °C
Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Modu spr ysto ci E min. 80 000 N/mm
Wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej a = 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna
Wytrzyma
na rozci ganie Rr min. 150 N/mm2
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm2
Rozszerzalno graniczna przy rozerwaniu min. 40%
Twardo w skali HB lub HV min 40
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow powinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3
3.2. Sprz t do wykonywania robót
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzysta z:
elektronarz dzia r czne jak: wiertarka udarem, elektowkr tarki,
no yce do ci cia blach,
m otek gumowy, m otek drewniany,
nó blacharski,
kleszcze blacharskie,
gi tarka do blach,
szczypce techniczne,
palnik gazowy z butl gazow ,
lutownica,
pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przy cienny wyci g budowlany.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4
4.2. Transport materia ów:
4.2.1. Do transportu materia ów i urz dze stosowa nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
—samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
—samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
- ci gnik ko owy z przyczep .
Materia y nale y uk ada równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie i zabezpieczy przed
mo liwo ci przesuwania si podczas transportu.
Blachy powinny by uk adane w pozycji poziomej wzd
rodka transportu.
Je eli d ugo elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni d ugo pojazdu, wielko nawisu nie mo e
przekroczy 1 m.
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Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega przepisów obowi zuj cych
w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn niekorzystnie na jako
robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz spe nia wymagania przepisów ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Obróbki blacharskie
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny by dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o grubo ci od 0,5 mm do 0,6 mm mo na wykonywa o ka dej porze
roku, lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie mo na wykonywa na oblodzonych pod ach.
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych
dachu w taki sposób, aby nast powa szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.
5.1.4. Rynny z blachy powinny by :
wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane w elementy
wielocz onowe, czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by lutowane na ca ej
ugo ci, mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni 50 cm, rynny powinny mie
wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.1.5. Rury spustowe z blachy powinny by :
wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane w elementy
wielocz onowe, czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych na zak ad
szeroko ci 40 mm; z cza powinny by lutowane na ca ej d ugo ci, mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi
w odst pach nie wi kszych ni 3 m w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie
cementowej
w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzaj ce wod do kanalizacji powinny by wpuszczone do rury
eliwnej na g boko kielicha.
5.1.6. Rury i kominki wentylacyjne:
Zdemontowa istniej ce przerdzewia e rury wentylacyjne. Zastosowa rury i kominki stalowe z pionowym wylotem
powietrza, rednica rur 100 mm. Po demonta u istniej cych kominków i rur sprawdzi rednic otworu w dachu.

a)
b)

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzi zgodnie z SST i PB.
Badania jako ci robót podczas budowy obejmuj :
Sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj techniczn . Badanie powinno polega na porównaniu wykonanych
obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci za
pomoc ogl dzin i pomiaru.
Sprawdzenie pod a. Badanie to powinno by przeprowadzone przed przyst pieniem do robót.
Sprawdzenie materia ów. Badanie nale y przeprowadzi po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz
atestów i wiadectw dopuszczenia materia ów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego robót. Badanie polega na ogl dzinach i sprawdzeniu wyst powania takich
wad jak: dziury, p kni cia, nieprostopad ci szwów do okapu, odchylenia r bków lub zwojów od linii prostej itp.
Sprawdzenie umocowania i czenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy czenia i umocowania arkuszy
wykonane zgodnie z norm i instrukcj monta u wybranego producenta.
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola i odbiór cz ciowy) - podczas wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) - po zako czeniu prac pokrywczych.
Kontrola cz ciowa i ko cowa dotycz ca pokry z blachy przeprowadza si sprawdzaj c zgodno wykonanych
robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostk obmiarow robót jest:
- dla robót - Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potr ca si urz dze obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 ,
dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych
7.2. Ilo
robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty zwi zane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagaj odbiorów cz ciowych.
Badania w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza dla tych robót, do których dost p pó niej jest
niemo liwy lub utrudniony.
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa sprawdzenie:
podk adu,
jako ci zastosowanych materia ów,
dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem,
szczelno ci po cze .
Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ko cowego obróbek blacharskich nale y dokona po zako czeniu robót, po deszczu.
Podstaw do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty dachowe) stanowi nast puj ce
dokumenty:
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz poszczególnych warstw lub fragmentów
obróbek,
zapisy dotycz ce wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materia ów,
protoko y odbioru materia ów i wyrobów, które powinny zawiera : zestawienie wyników kontroli i odbiorów
cz ciowych, jak równie ko cowych,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót pokrywczych z dokumentacj ,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sk ad tej dokumentacji powinien wchodzi program utrzymania
pokrycia - obróbek blacharskich.
Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia dachowego s
zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
Je eli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny by odebrane. W takim
przypadku nale y przyj jedno z nast puj cych rozwi za :
poprawi roboty i elementy obróbek i przedstawi do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga nie zagra aj bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci pokrycia, nale y obni
cen
za wykonane prace,
w przypadku gdy nie s mo liwe podane wy ej rozwi zania - rozebra obróbki w miejscach, w których nie
odpowiadaj one wymaganiom i ponownie je wykona .
9. PODSTAWA P ATNO CI
Obróbki blacharskie
aci si za ustalon ilo m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zakup i dostaw materia u do miejsca wbudowania,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
- sprawdzenie szczelno ci po cze ,
- badania kontrolne i odbiory,
- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowa ,
- uporz dkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
aci si za ustalona ilo „m" rynien (wpusty dachowe) wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
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- przygotowanie,
- zakup i dostaw materia u do miejsca wbudowania,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,
- sprawdzenie szczelno ci po cze ,
- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowa ,
- uporz dkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

SST 09.00.00 INSTALACJA ODGROMOWA.
1. Wst p.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wymian instalacji odgromowej na dachu krytym pap .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj
instalacji odgromowej.

wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
i poleceniami In yniera.

ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj projektow , SST

2. Materia y.
2.1 Pr t stalowy ocynkowany o rednicy do 10mm
2.2. Wsporniki dachowe do monta u pr ta.
3.Sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3
3.2 Roboty mo na wykona r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materia ów
4.3. Transport materia ów nale y wykona zgodnie z wymogami aktualnej normy.
5. Wykonanie robót.
5.1 Monta instalacji odgromowej
Ca
instalacji w cz ci naziemnej wykona drutem stalowym ocynkowanym min 0,8 mm2 na wspornikach
naci gowych wykonanych z k townika. Wsporniki naci gowe nale y tak wykona a eby woda z deszczu sp ywaj c
po nich nie zalewa a cian budynków. Odleg
mi dzy po aci dachu a zwodem poziomym nie mo e by
mniejsza ni 30 cm. Na wszystkich cz ciach niemetalowych wystaj cych nad dach u
nale y zwody
dodatkowe w formie ramki (pola), któr nale y po czy ze zwodem g ównym. Cz ci metalowe wystaj ce ponad
dach jak kominki, ko cówki wywietrzników itp. po czy ze zwodem g ównym przez przylutowanie drutu cz cego
na d ugo ci 10cm. Na wszystkich po czeniach wyprowadzi 50cm obostrzenia.
Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nale y :
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a) wykona wymagane prawem pomiary rezystancji uziomów .
b) wykona badania kontrolne odbiorcze oraz sporz dzi „Protokó bada urz dzenia piorunochronnego".
c) dostarczy wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryk urz dzenia piorunochronnego.
6. Kontrola jako ci robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonywanych robót przy uk adaniu instalacji
odgromowej.
Kontrola jako ci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowa sprawdzenie :
- zgodno ci zastosowanych wyrobów i urz dze z dokumentacj techniczn , normami i certyfikatami ,
- prawid owo ci wykonania po cze przewodów ,
- poprawno ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleg ci od innych instalacji i
urz dze .

7. Obmiar robót
7.1. Jednostk obmiarow robót jest:
dla instalacji odgromowej – 1 mb u onej instalacji.
7.2. Ilo
robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. Odbiór robót
W trakcie odbioru instalacji elektrycznej i robót konstrukcyjnych nale y przedstawi nast puj ce dokumenty
:
dokumentacj techniczn z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy ,
protoko y z ogl dzin stanu sprawno ci po cze osprz tu , zabezpiecze , aparatów i oprzewodowania
protoko y pomiaru instalacji odgromowej
certyfikaty na urz dzenia i wyroby .
9. Podstawa p atno ci.
atno .
aci sie za ustalona ilo mb u onej instalacji odgromowej wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie
pod a, dostarczenie materia ów i sprz tu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi zane.
A/ Ustawy i rozporz dzenia :
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U . Nr 89 poz. 414) ,
Rozporz dzenie Ministra Spraw wewn trznych z 03.11.1992 r. w sprawie przeciwpo arowej budynków
, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U . Nr 92 poz. 460 ) ,
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 , poz. 690) .
B/ Polskie Normy :
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalenie ogólnych charakterystyk .
PN-IEC60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Uk ady uziemiaj ce i po czenia
wyrównawcze .
PN-IEC60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Uziemienia i przewody ochronne .
UWAGA: Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem polskim. Przywo anie przepisu, który zosta znowelizowany
obliguje wykonawc do stosowania jego aktualnej tre c
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