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SST.B.00 - WYMAGANIA OGÓLNE

CPV 45000000-7
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić
treści zawarte w wykorzystywanej niniejszej specyfikacji technicznej, uwzględniające zmiany, jakie
wynikają z przepisów wprowadzonych oraz znowelizowanych po dniu 1 lipca 2003 r.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) .
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
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uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
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1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.
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1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz komplet  dokumentacji
projektowej i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
− dostarczoną przez Zamawiającego,
− sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
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niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
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za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejsc owego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. ... Eksploatacja źródeł materiałów
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
− projekt organizacji budowy,
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą lub kontraktem
oraz za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z
dokumentacj ą projektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza cji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ści
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jako ści robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania
robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdra żania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
robót(końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
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 uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST.B.01 - ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ.

CPV 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażu i
demontażu rusztowań w zakresie remontu dachu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych  w pkt.1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
montaż i demontaż rusztowań.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.
1.4.1. Określenia dodatkowe
Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są :
● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) ,
● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) ,
● słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji
rusztowania ) ,
● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) ,
● węzeł rusztowania– miejsce rozłącznego połączenia elementów rusztowania (np. ram pionowych i
poziomych).
● stężenie wzdłużne ,
● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,
● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,
● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami ,
● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,
● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) ,
● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),
● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej ,
składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami,
● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,
składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami ,
● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciągu,
● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości
przedmiotów i materiałów budowlanych ,
● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne ,
● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).
1.5. Wymagania dotycz ące prowadzenia robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja
Techniczna –Ogólna”.
1.5.1. Wymagania dotycz ące monta żu
Monta ż i demonta ż rusztowa ń ramowych :
– Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie

montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem uprawnionej osoby.
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– Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną przeznaczoną dla
danego typu rusztowania.

– Konstrukcję rusztowania należy po zmontowaniu każdej kondygnacji wyprostować i doprowadzić
jej elementy do właściwego położenia.

– Montaż drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi się z pomostu pierwszej kondygnacji ustawionej
na podłożu.

– Począwszy od trzeciej kondygnacji montaż powinien odbywać się z wykonanego uprzednio
pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, pod którym powinien znajdować się ułożony
dodatkowo pomost zabezpieczający.

Podwieszanie ram pionowych
– W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, prześwity, przejścia można stosować podwieszanie

ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jeśli schemat podwieszenia ram
pionowych podany jest w instrukcji montażu.

Podło że
– Wymagania dotyczące nośności, odwodnienia, ukształtowania i wzmocnienia podłoża powinny

być zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Dla rusztowań zmontowanych na rolkach
jezdnych, nachylenie terenu nie powinno przekraczać 1%.

Posadowienie rusztowa ń
– Według PN-M-47900-2:1996
Siatka konstrukcyjna pozioma
– Dla rusztowań ramowych rozstaw podłużny ram pionowych, rozstaw stojaków ram w kierunku

poprzecznym oraz szerokość pomostu w zależności od wielkości znamionowej wg PN- M- 47900-
1:1996

Siatka konstrukcyjna pionowa
– Wysokość powtarzalnej kondygnacji rusztowań ramowych powinna wynosić 2 m, licząc od

wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu następnej kondygnacji.
– Dopuszcza się stosowanie rusztowań o mniejszej wysokości kondygnacji, wynikającej z

konieczności dostosowania wysokości rusztowania do istniejącego budynku.
Stężenia
– Stężenia rusztowań ramowych powinny być wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
Kotwienie rusztowa ń
– Kotwienie rusztowań powinno być wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pio nowych
– Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych od pionu wynoszą:

– maksimum 15 mm - dla rusztowania o wysokości H < 10,0 m,
– maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokości H > 10,0 m.
– Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie może przekraczać 10

mm.
Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłu żnie wzdłu ż osi podłu żnej rusztowania
– Odchylenie nie powinno przekraczać ±50 mm na całej długości rusztowania, bez względu na

wielkość rozstawu ram pionowych.
Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzeczni e wzdłu ż osi poprzecznej rusztowania
– Odchylenie nie powinno przekraczać ±20 mm.
Poręcze główne i po średnie
– Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy nie może być większe niż ±20 mm.
Drabinki rusztowa ń
– Przynajmniej jedna podłużnica drabiny powinna wystawać nie mniej niż 750 mm ponad poziom

pomostu roboczego, chyba że zastosowano inne środki umożliwiające bezpieczne wchodzenie.
–  Pochylenie drabin powinno być mniejsze niż 65 stopni w stosunku do poziomu pomostu.
Maksymalna wysoko ść rusztowania ramowego nieruchomego
– Maksymalna wysokość rusztowania ramowego nieruchomego nie może być większa niż 30,0 m.
–  Wysokość rusztowania ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji wewnątrz

budynku nie może być większa niż 12,0 m, natomiast przeznaczonego do eksploatacji w terenie
otwartym i narażonego na działanie wiatru nie może być większa niż 8,0 m.

– W instrukcji montażu i eksploatacji danego typu rusztowania powinna być określona jego
maksymalna wysokość, wynikająca z przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego i przeznaczenia
rusztowania. Wysokość ta nie może być przekroczona bez wykonania odpowiednich obliczeń
statycznych.
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Pomosty robocze i zabezpieczaj ące
– Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być do stosowane do obciążenia, mieć odpowiednią

szerokość oraz być wyposażone w poręcze główne, pośrednie i krawężniki.
Pomosty układane z pojedynczych bali (desek)
– Pomosty układane z pojedynczych bali (desek) zaleca się opierać na co najmniej trzech

poprzecznicach.
– Sztukowanie desek pomostowych może być wykonane wyłącznie na poprzecznicach. Podczas

sztukowania na zakładkę, długość zakładu z każdej strony poprzecznicy powinno wynosić co
najmniej 20 cm.

Pomosty układane ze znormalizowanych płyt pomostowy ch
– Pomosty układane ze znormalizowanych płyt pomostowych powinny być układane na

poprzecznicach lub podłużnicach, jeżeli konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach to
umożliwia.

– Deski i płyty pomostowe należy tak układać, aby szczeliny nie przekraczały 15 mm.
– Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć co najmniej dwa pomosty – pomost roboczy i

pomost zabezpieczający, ułożony bezpośrednio na niższej kondygnacji.
– Najwyższy pomost roboczy rusztowania nie może być ułożony niżej niż 1,80 m, licząc od

najwyższego miejsca pracy do poziomu pomostu.
– Na rusztowaniu w widocznym miejscu należy umieścić tablicę określającą dopuszczalne

obciążenie użytkowe pomostu roboczego.
Piony komunikacyjne
– Piony komunikacyjne powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996.
Wysi ęgniki transportowe
– Wysięgniki transportowe powinny być instalowane zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.
– W miejscach zainstalowania wysięgników rusztowanie powinno być mocno zakotwiczone.
Wieże szybowe
– Wieże szybów do transportu materiałów o masie powyżej 150 kg należy wykonywać z elementów

rusztowań stojakowych zgodnie z wymaganiami według PN-M-47900-2:1996.
Urządzenie piorunochronowe
– Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.
Linie energetyczne
– Usytuowanie napowietrznych linii energetycznych, przebiegających w pobliżu montowanych lub

demontowanych rusztowań oraz przewodów elektrycznych, znajdujących się na rusztowaniu wg
wymogów PN-M-47900-2:1996.

Zabezpieczenie rusztowa ń ramowych
– Każde rusztowanie ruchome na rolkach powinno być zabezpieczone przed samoczynnym

niezamierzonym przemieszczeniem się względem budowli za pomocą urządzenia
zabezpieczającego przed obrotem rolek własnej osi.

– Zaleca się także zabezpieczenie przed obrotem obsady rolek wokół osi stojaka.
– Pozostałe zabezpieczenia rusztowań -wg PN-M-47900-2:1996.
Demonta ż rusztowa ń
– Należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producenta.
– Demontaż rusztowania może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania

oraz po usunięciu z konstrukcji i pomostów roboczych wszystkich narzędzi i materiałów.
–  Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu.
–  Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości.
– Po zakończeniu demontażu, wszystkie elementy rusztowań powinny być oczyszczone, przejrzane

i posegregowane na:
– nadające się do dalszego użytku,
– wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń.

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
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- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót.
– Kompletne rusztowania systemowe ramowe.
– Elementy kotwiące do muru ( haki, kotwy, inne)
– Elementy instalacji odgromowej rusztowań
– Siatki osłonowe rusztowań.
– Elementy złączne ( gwoździe, wkręty, śruby)
– Materiały drzewne do rusztowań odpowiadające wymogom:  PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje

drewniane. Rusztowania. Wymagania oraz PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogólnego
przeznaczenia,

3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do robót montażowych i demontażowych
oraz do utrzymania rusztowań zgodnie z zakresem prac.
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i demontażowych oraz do
utrzymania rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom
przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania.
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
4.2. Transport materiałów i sprz ętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Rusztowania powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
normach polskich jak i przez producenta rusztowań. Transport elementów rusztowań winien odbywać
się samochodami skrzyniowymi w sposób niepowodujący uszkodzeń i zagięć elementów
rusztowaniowych. Wyładunek i załadunek winien być ręczny. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót muszą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5
5.2. Szczegółowe zasady dotycz ące rusztowa ń.
– W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i

eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej .

– Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie
rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego.

– Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy
prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez
producenta.

– Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż i
demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów.

– Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją
techniczno- ruchową danego typu rusztowania.



Strona 20 z 71

– Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca
na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

– Ustawienie, wykonanie lub demontaż rusztowań jest zabronione:
– podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s,
– w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
– o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność.
– w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych

przewodów są mniejsze niż:
– 2 m dla linii NN,
– 5 m dla linii WN do 15 kV,
– 10 m dla linii WN do 30 kV,
– 15 m dla linii WN powyżej 30 kV;

– jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć
spod napięcia.

– Rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i
niezbędnych ilości materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez
zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót.

– Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór pomostów
roboczych jest zabronione.

– Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy
wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.

– Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:
– wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru

telefonu;
– dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania

– Rusztowania powinny zapewniać bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostęp do
stanowisk pracy oraz stwarzać możliwość wykonywania pracy w pozycji nie powodującej
nadmiernego wysiłku.

– Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 150 kg.

– Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje odgromowa.
– Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linie kotew więcej niż 3

m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.
– Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której

znajduje się rusztowanie.
– Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być

większa niż 20 m.
– Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i

przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od i ze spadkiem 45°
w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe
na przebicie przez spadające przedmioty.

– Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego.

– Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.

5.3. Monta ż rusztowa ń ramowych.
5.3.1. Przygotowanie podło ża.
– Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1

Mpa. Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i
szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. Spadek terenu w
kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowanie jest niedopuszczalny.

– Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od obciążenia
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża.

– W przypadku posadowienia rusztowania na podłożu gruntowym zamarzniętym należy
powierzchnię terenu uprzednio wyrównać warstwą suchego piasku.
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– Posadowienie rusztowania na nawierzchni dróg, ulic i chodników dla pieszych jest dozwolone po
uprzednim sprawdzeniu, czy nawierzchnia może przenieść obciążenie rusztowania, wykonaniu
zabezpieczeń przed możliwością odniesienia urazów przez osoby postronne oraz po uzyskaniu
zgody właściwych władz terenowych.

– Podkłady powinny być usytuowane następująco :
– prostopadle do ściany budowli w sposób zapewniający przyleganie podłoża do całej

powierzchni podkładu, czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli,
– przy sytuowaniu podkładów na terenie pochyłym większym niż 6 stopni (10%) należy wykonać

tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8 m,
– pas podłoża gruntowego powinien sięgać poza rząd zewnętrznych stojaków nie mniej niż 80

cm,
– wodę opadową z powierzchni podłoża należy odprowadzać poza szerokość pasa podłoża,

5.3.2. Ramy podłu żne.
– rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu

roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m.
– dopuszcza się inny rozstaw pod warunkiem zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego i

maksymalnego rozstawu podłużnego podanego wyżej
– wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m, licząc od wierzchu pomostu jednej

kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej.
– w przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość

kondygnacji rusztowania może być odpowiednio niższa.
– dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż:

– 15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,
– 25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m,

– Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno być nie przekraczać 10 mm.
– Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może

być większa niż 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi
poprzecznej rusztowania 30 mm.

5.3.3. Stężenia poziome.
– konstrukcje rusztowań przyściennych o wysokości ponad 20 m należy stężać na całej długości

rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów,
– rozmieszczenie węzłów w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi nie byłą większa

niż 10 m i nie rzadziej nią co szóste pole rzutu poziomego,
– pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnację nad podłożem. Na

terenach pochyłych, których spadek jest większy niż 10%, należy zakładać dodatkowo stężenie
równoległe do spadku terenu, w odległości nie większej niż 20 cm od podłoża,

– stężenie poziome należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania.
5.3.4. Stężenia pionowe.
– zewnętrzne stojaki rusztowań przyściennych należy łączyć stężeniami pionowymi na całej

długości rusztowania. Stężenia pionowe powinny być tak wykonane, aby zapewniały przenoszenie
obciążeń poziomych działających na rusztowania, przy czym najniższy węzeł powinien znajdować
się bezpośrednio nad podłożem,

– stężenie pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie może
być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania,

– odległość pomiędzy polami stężeń nie może być większa niż 10 m,
– stężenia pionowe należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania lub innych elementów

trwale związanych ze stojakiem,
– złącze stężenia powinno przylegać do węzła,
5.3.5. Kotwienie rusztowa ń przyściennych.
– konstrukcję rusztowań przyściennych należy kotwić do ściany budowli lub budynku w sposób

zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz umożliwiający przeniesienie sił
zewnętrznych działających na rusztowanie,

– liczbę zakotwień przypadających na wycinek rusztowania należy ustalić na podstawie obliczeń
statycznych, przyjmując warunek, że siłą odrywająca rusztowanie przypadająca na jedną kotwę
nie może być większa niż 250 daN,

– zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej długości rusztowania, przy czym odległość
między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5 m, w pionie 4,0 m,

– rusztowania przyścienne o długości mniejszej niż 10 m należy traktować jako nietypowe.
Konstrukcja ich powinna być odpowiednio wzmocniona i dobrze zakotwiona,
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– wszelkie wystające fragmenty rusztowań poza narożniki budynków, które narażone są na
działanie wiatru, należy kotwić dodatkowo na siły poziome od parcia i ssania wiatru,

– konstrukcja rusztowań przyściennych nie powinna wystawać poza najwyższą linię kotwień więcej
niż 3 m, natomiast pomost roboczy nie może być umieszczony wyżej niż 1,5 m ponad tę linię,

– kotwy wkręcane nie mogą mieć średnicy mniejszej niż 6 mm, a kotwy wbijane powinny mieć
przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14x14 mm. Kotwy należy wbijać w kołki drewniane
osadzone w ścianach na głębokość co najmniej 150 mm lub wbite w nawiercone otwory,

5.3.6. Pomosty.
– rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do

pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i
niezbędnych ilości materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez
zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót.

– pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 0,7 m
– pomosty układane z pojedynczych bali powinny opierać się co najmniej na trzech poprzecznicach,
– łączenie desek pomostowych może być wykonane wyłącznie na poprzecznicach. Przy łączeniu na

zakład długość zakładu z każdej strony poprzecznicy powinna wynosić co najmniej 20 cm,
– płyty pomostowe normalizowane mogą być układane na poprzecznicach lub na podłużnicach,
– płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek

przedmiotów, szczeliny między płytami lub balami nie mogą być większe niż 15 mm,
– pomosty robocze znajdujące się powyżej 2 m należy zabezpieczać : poręczą główną na wys. 1,1

licząc od powierzchni pomostu do górnej krawędzi poręczy, poręczą pośrednią umocowaną na
wysokości 0,60 m , krawężnikiem o wysokości min. 0,15 m,

– każda konstrukcja rusztowania powinna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty (roboczy i
zabezpieczający),

– najwyższy pomost roboczy rusztowania nie może być położony niżej niż 1,8 m, licząc od
najwyższego punktu zasięgu pracy do poziomu pomostu.

– drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65 stopni.

5.4. Monta ż rusztowa ń wewn ętrznych.
Podczas montażu rusztowań należy przestrzegać poniższe zasady:
– montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta lub według

dokumentacji projektowej
– montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie

montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby.
– przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć

ją poprzez oznakowanie.
– zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia

dającego dobrą widoczność,
– rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie

nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka
winna obejmować dwie stopy danej ramy.

– rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od
wyładowań atmosferycznych.

– na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu
pomostów.

– użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,
5.5. Eksploatacja rusztowa ń.
5.5.1. Przeglądy
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:
– codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
– co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego,
– doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę

użytkującego rusztowanie. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach,
burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót
na rusztowaniach. Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy.

5.5.2. Obciążenie eksploatacyjne
– Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście roboczym powinna

być mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obciążenia użytkowego.
– Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego limitu

przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania.
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– Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i osób powyżej
dopuszczalnego obciążenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania należy
zabezpieczyć przed wtargnięciem osób niepowołanych na pomosty robocze.

– Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy
wywołują drgania, jeżeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów. Węże do tłoczenia
zaprawy należy podwieszać do elementów konstrukcji rusztowań w sposób przegubowy.

– Obciążenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na różnych poziomach rusztowania
znajdujących się w jednej linii pionowej jest zabroniona.

5.5.3. Utrzymanie porz ądku
– Pomosty robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów

budowlanych.
– W okresie zimowym pomosty i schodnie należy oczyszczać z lodu oraz śniegu niezwłocznie po

zakończeniu opadu śniegu oraz posypać materiałami zwiększającymi tarcie (np. piasek itp.).
– Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie przystosowanym

do natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb rusztowania.
– W przypadku uszkodzenia podłoża pod rusztowaniem przez wodę należy je niezwłocznie

doprowadzić do stanu jego wymaganej wytrzymałości.
5.6. Demonta ż rusztowa ń.
5.6.1. Ogólne zasady demonta żu rusztowa ń.
– Demontaż rusztowań danego typu należy wykonać zgodnie z instrukcją szczegółową

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
– Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych

materiałów i narzędzi z pomostów roboczych.
– Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających

na pomoście najwyżej położonym.
– Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy

powinny być opuszczone w sposób bezpieczny.
5.6.2. Roboty demonta żowe.
– Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i krzyżulców

najwyższego pomostu. Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie
elementy opuszcza się na linach za pomocą krążków.

– Demontaż rusztowań z rur stalowych należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta.
– Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy,

gwoździ itp., posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu.
– Po zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i

posegregowane jako:
– nadające się do dalszego użytku,
– wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6
6.2. Zakres bada ń rusztowa ń.
Badania rusztowań:
– badania części składowych rusztowań,
– badania wszystkich zamontowanych rusztowań.
Badanie zamontowanych rusztowań powinno być przeprowadzone na podstawie:
– kompletu dokumentacji,
– niezbędnych przyrządów pomiarowych,
– wyniku badań gruntu, oporności uziomu i innych.
6.3. Badania cz ęści składowych rusztowa ń.
Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej odbioru
rusztowań.
Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować następujące
badania:
– sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowań, oględziny

zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów,
– sprawdzenie złączy,
– inne podane w normie państwowej.
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Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone na partie zawierające
elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.
6.4. Warunki bhp dla przeprowadzenia kontroli.
– Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
– Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w

celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
– Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
– Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom,

związanym z instalacją elektryczną.
– Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób,

mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.
– Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
6.5. Badania zmontowanych rusztowa ń
6.5.1. Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych - sprawdzanie wymiarów
rusztowania polega na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodności z odpowiednimi
wymaganiami PN-B- 03163-2:1998. W zależności od rodzaju rusztowania sprawdza się: podstawowe
wymiary rusztowań, tj. wysokość, długość, szerokość, a w przypadku rusztowań na wysuwnicach -
wysięg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementów, wymiary elementów (przekroje i długości).
Pomiary wykonuje się z dokładnością do 10 mm (pomiary przekrojów z dokładnością do1 mm).
Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartość siły kotwiącej wyznaczonej
za pomocą dynamometru śrubowego jest większa od wartości minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 -
PN-B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodności z pozostałymi wymaganiami zawartymi w tym
punkcie.
6.5.2. Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza się pośrednio,
ustalając, czy są spełnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 - PN-B-03163-2:1998. Ocena
wyników. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane
w p. 2.3 PN-B- 03163-2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnia wymagania normy.
6.5.3. Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur - badania należy
przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu
wszystkich robót montażowych.
6.5.4. Sprawdzenie stanu podłoża - wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o
przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996.
6.5.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych.
6.5.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych
rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek.
6.5.7. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych.
6.5.8. Sprawdzenie zakotwień - polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za
pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych
kotwi powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania.
6.5.9. Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin
zewnętrznych.
6.5.10.Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji – polega na oględzinach zewnętrznych.
6.5.11.Nośność wysięgnika - należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN.
6.5.12.Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności.
6.5.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 - PN-M-47900-
2:1996 polega na oględzinach zewnętrznych i pomiarach.
6.5.14.Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań
przejezdnych (ruchomych) należy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 - PN-M-47900-
2:1996.
6.5.15.Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić
przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność.
6.6. Ocena wyników bada ń rusztowa ń
– Rusztowanie należy uważać za prawidłowo zamontowane, jeżeli wszystkie badania dały dodatni

wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodności, usterki należy usunąć i dokonać ponownego
odbioru rusztowania.

– Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do użytku.

7. OBMIAR ROBÓT.
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7.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Przedmiot odbioru.
Odbiór robót należy przeprowadzić wg pkt 6 (kontrola jakości) niniejszego rozdziału. Jeżeli wszystkie
badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami.
Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane Roboty należy uznać za
niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do
zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I PIŚMIENNICTWO.
PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań
PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1:
Specyfikacje techniczne wyrobów
PN- EN 12810 – 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2:
Szczególne metody projektowania konstrukcji
PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,
PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne
parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja
PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze – Złącza
PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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SST.B.02 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTA ŻE .

CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
demontażowych w zakresie remontu dachu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych  w pkt.1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych i obejmują:
- Rozbiórki pokrycia i poszycia dachu.
- Rozbiórki elementów konstrukcji dachu przeznaczonych do rozbiórki.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotycz ące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –Ogólna”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały stosowane do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w
katalogach i instrukcjach producentów. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod
względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na
budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
zakresu robót.

3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie oraz przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
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„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
4.2. Transport materiałów i sprz ętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
5.3. Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Inspektor
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany
odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub
przez Inspektora.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on
przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora.
Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być
usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi.
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady składować w kontenerach lub stosach.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6
6.2. Wymagania szczegółowe
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Wymagania ogólne.
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.3. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I PIŚMIENNICTWO.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi
zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SST.B.03 – IMPREGNACJA OGNIOOCHRONNA I GRZYBOBÓJCZA

CPV 45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót impregnacyjnych i ogniochronnych elementów drewnianych konstrukcji dachowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót
impregnacyjnych i ogniochronnych.
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót
związanych z:
– oczyszczenie elementów drewnianych
– zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej
– zabezpieczenie ogniochronne drewna
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4. , a
także podanymi poniżej:
Podło że - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np muru, tynku,
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka impregnacyjna.
Powłoka impregnacyjna - warstwa impregnatu nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o
właściwościach użytkowych pokrytej powierzchni.
Impregnat - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina środków chemicznych o własnościach
grzybobójczych lub ogniochronnych.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –Ogólna”

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania impregnacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do impregnacji stosuje się środki oleiste, rozpuszczalnikowe, solne, wodorozcieńczalne.
2.1.3. Materiały impregnacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Chemiczne środki impregnacyjno-odgrzybieniowe
– chemiczne środki ochrony drewna, zwane środkami impregnacyjno-odgrzybieniowymi, są to

związki nieorganiczne i organiczne oraz ich mieszaniny występujące jako preparaty solne w
postaci krystalicznej lub płynnej (roztwory wodne) lub jako środki oleiste w postaci płynnej.

– preparaty solne wnikają do drewna o wzmożonej wilgotności na zasadzie dyfuzji, natomiast do
drewna powietrzno suchego roztwory wodne soli grzybobójczych o małym stężeniu (5-10%) i
środki oleiste wnikają na zasadzie naczyń włoskowatych ze względu na kapilarno-włoskowatą
budowę drewna.

– od środków impregnacyjno-odgrzybieniowych wymaga się wysokiej toksyczności w stosunku do
grzybów domowych i owadów, nieszkodliwości dla ludzi i zwierząt, zdolności głębokiego wnikania
do materiału impregnowanego, dużej trwałości, czyli malej lotności i małej wymywalności z
materiału impregnowanego.
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– preparaty te nie powinny podwyższać palności, barwić tynków i powłok olejnych, korodować stali i
wydzielać przykrego zapachu.

– ze względu na możliwość szkodliwego oddziaływania tych preparatów na zdrowie ludzi i zwierząt
należy używać tylko tych, które mają świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
wydane przez upoważnioną do tego instytucję, np. ITB (dotyczy to również preparatów
importowanych).

2.2.2. Środki do ochrony przeciwpo żarowej drewna
– ochrona przeciwpożarowa drewna podlegającemu konserwacji polegająca na doprowadzeniu

drewna przy malowaniu ręcznym impregnatem opóźniającym palność drewna do stopnia
pozwalającego osiągnąć trudnozapalności wg klasy C-s2-d0 systemem wodorozcieńczalnym, nie
zmieniającym kolorystyki drewna, który nie pęka, ani się nie łuszczy oraz można stosować go
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

– drewno podlegające konserwacji: wodorozcieńczalny, bezbarwny, nie barwiący drewna, po
wyschnięciu bez zapachu, gotowy do użycia, nie zawierający boru preparat na bazie soli
ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnętrzach na
zewnątrz - na otwartej przestrzeni.

– aplikacja: smarowanie, malowanie, natrysk – zgodnie z zaleceniami producenta.
– preparat nie może wykluczać środków impregnujących.
2.2.3. Woda
– do przygotowania impregnatów stosować wodę odpowiadającą wymaganiom norm.
– bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót impregnacyjnych
Do wykonywania robót impregnacyjnych należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania impregnatu,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót impregnacyjnych w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu impregnatów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu impregnatów w innych opakowaniach można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót impregnacyjnych należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
5.2. Ochrona bhp przy pracach impregnacyjnych.
– Roboty impregnacyjne mogą wykonywać pracownicy, przeszkoleni w zakresie stosowania

chemicznych środków służących do impregnacji.
– W miejscach lub pomieszczeniach, w których przygotowuje się środki impregnujące zabronione

jest przebywanie osób nie zatrudnionych.
– Pracownicy zatrudnieni przy pracach narażających ich na zetknięcie się ze szkodliwymi dla

zdrowia substancjami powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież ochronną oraz w razie
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potrzeby także we właściwy sprzęt ochrony osobistej. Muszą być wyposażeni we właściwe
zabezpieczenie osobiste , takie jak kombinezony, maski przeciwpyłowe i przeciwgazowe

– Zbliżanie się w zanieczyszczonej lub przemokniętej impregnatami odzieży do otwartego ognia jest
zabronione.

– W miejscach, w których wykonuje się zabiegi impregnacyjne zabronione jest palenie tytoniu.
– Przed rozpoczęciem impregnacji pracownicy powinni natrzeć odkryte miejsca preparatem

ochronnym.
– W miejscu dokonywania robót związanych z impregnacją powinna być umieszczona apteczka

podręczna zaopatrzona w szczególności w środki przeciw oparzeniu i zatruciu oraz w środki
opatrunkowe.

– Pracownicy przyjmowani do pracy przy robotach impregnacyjnych powinni być poddani badaniu
lekarskiemu przed przyjęciem do pracy, a po przyjęciu - badaniom kontrolnym, co najmniej raz na
6 miesięcy.

– Pracownicy, u których na podstawie badań wstępnych stwierdzono schorzenia skóry, rany,
uczulenia lub objawy zatrucia, nie powinni być dopuszczani do pracy przy robotach
impregnacyjnych.

– Miejsca, w których wykonuje się zabiegi impregnacyjne powinny być należycie oświetlone i
wentylowane, oraz zaopatrzone w sprzęt przeciwpożarowy - dostosowany do natury i rodzaju
impregnatu.

– Jeżeli w pomieszczeniach jest zła widoczność, należy pomieszczenia te oświetlić stosując lampy
elektryczne zasilane prądem nie przekraczającym 24 V.

– Sprzęt oraz naczynia zawierające środki impregnacyjne powinny być po zakończeniu prac
usunięte i po dokładnym oczyszczeniu oddane do magazynu.

– Wysoko usytuowane miejsca impregnacji należy zabezpieczyć poręczami. Pracownicy pracujący
na wysokości powinni być zabezpieczeni pasami i linkami bezpieczeństwa.

5.3. Prace przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów konserwacyjnych należy bardzo dokładnie oczyścić
powierzchnię ze wszystkich zanieczyszczeń i produktów korozji biologicznej.
– Drewno przed impregnacją należy dokładnie oczyścić szczotkami drucianymi.
– Przed impregnacją drewna należy usunąć resztki kory i łyka, oczyścić powierzchnię ze

zniszczonego włókna drzewnego, aż do zdrowego włókna, a następnie uzupełnić ewentualne
ubytki, ruchome sęki itp.

– Z elementów konstrukcji drewnianych silnie zaatakowanych przez owady należy ociosać
zewnętrzne części najbardziej zniszczone.

– Mączkę drzewną usuwa się za pomocą szczotek drucianych, chodniki owadzie pozostałe na
ociosanej powierzchni – zeskrobuje ostrym narzędziem np. dłutem.

– Wszystkie odpady należy zebrać i spalić, gdyż są siedliskiem dalszego rozwoju szkodników.
5.4. Wykonanie robót.
5.4.1. Metoda wykonania robót.
W obiekcie należy zastosować impregnację powierzchniową przez nasycanie drewna metodą
smarowania lub metoda opryskiwania.
– Smarowanie polega na nanoszenie na powierzchnię drewna środka ochrony w postaci cieczy,

przy użyciu pędzli, szczotek lub wałków. Zabieg wykonuje się kilkakrotnie (min. dwukrotnie) w
odstępach co 1 – 2 godz. Lecz nie prędzej niż po całkowitym wchłonięciu środka przez drewno.

– Nanoszenie metodą opryskiwania polega na co najmniej dwukrotnym nanoszeniu impregnatu na
drewno za pomocą urządzenia natryskowego.

– Nanoszenie preparatów ogniochronnych należy wykonywać minimum 3-krotnie, lecz nie mniej niż
nakazuje instrukcja producenta.

5.4.2. Wykonanie robót impregnacyjnych
Elementy więźby dachowej należy zaimpregnować powierzchniowo przygotowując impregnat zgodnie
z instrukcją na opakowaniu. Należy go nanosić pędzlem lub wałkiem powtarzając zabieg kilkakrotnie
do całkowitego zużycia wymaganej ilości preparatu, określonej w instrukcji w gramach suchego
preparatu na 1m2 powierzchni drewna. Należy wybrać wielkości, które gwarantują zabezpieczenie
materiału w stopniu trudno zapalnym. Kolejne malowania należy wykonywać po wyschnięciu
poprzedniej warstwy.
- Murłaty, płatwie pośrednie i kalenicowe, końce belek głównych - III (silny) stopień zagrożenia

zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronności A3: smarowanie minimum 2-krotne roztworami
10% (soli) plus izolowanie impregnowanego drewna od strony muru roztworami (soli) 15-30%.

- Odeskowania - II (średni) stopień zagrożenia zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronności
A2: smarowanie minimum 2-krotne.
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- Włazy, końce krokwi wystające na zewnątrz budynku lub dotykające muru - III (silny) stopień,
wymagana klasa grzybochronności A3: smarowanie minimum 2-krotne stężonym roztworem soli
15-30%.

- Zastrzały, miecze, słupy, wieszaki, rozpory, jętki, kleszcze - I (słaby) stopień, wymagana klasa
grzybochronności A l: minimum 2-krotne smarowanie rozcieńczonym roztworem soli 4-10%.

- Przed zabiegiem właściwej impregnacji należy zwilżyć powierzchnię drewna czystą wodą.
- W każdym przypadku należy ustalić parametry technologiczne w zależności od rodzaju

stosowanego środka oraz impregnowanego drewna.
- Szczotki i pędzle służące do smarowania impregnatem powinny być osadzone na trzonkach z

ochronami zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce pracownika.
- Szczotki i pędzle służące do smarowania nie mogą być używane do innych prac.
- Sprzęt służący do natryskiwania drewna impregnatami powinien być zbadany przed użyciem

przez pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie impregnacji.
- W czasie impregnacji metodą natryskową elementów konstrukcji zabrania się dokonywania w tych

miejscach jakichkolwiek innych prac.
- Rozdrabnianie i mieszanie (np. z trocinami, piaskiem) impregnatów służących do suchej

impregnacji powinno być dokonywane przy pomocy mieszadeł w naczyniach hermetyzowanych,
przeznaczonych tylko do tego celu. Trociny (lub piasek) powinny być uprzednio zwilżone.

- Miejsce impregnacji należy zabezpieczyć przed przeciągiem.
- Materiały budowlane impregnowane mogą być użyte do wbudowania dopiero po zupełnym

wyschnięciu impregnatu na ich powierzchni.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST (CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –
Ogólna”
6.2. Kontrola wykonania impregnacji.
Kontrola jakości robót polega na stałym fachowym nadzorze polegającym na:
- sprawdzaniu właściwego przygotowania elementów przeznaczonych do odgrzybiania

(oczyszczenie oraz przesuszenie powierzchni drewna),
- sprawdzaniu jakości stosowanych preparatów chemicznych,
- ilości wykonywanych zabiegów i ich dokładności,
- usunięciu zagrzybionych elementów z budynku.
6.2.1. Kontrola przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
– uzyskać dokumenty, dopuszczająwyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoś, deklaracje zgodnoś, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),

– wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.2.2. Kontrola w czasie robót
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować wilgotność drewna przeznaczonego do impregnacji
oraz ilość zużytych środków impregnacyjnych porównując do ilości zalecanych wg specyfikacji
technicznej producentów użytych środków.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST (CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”
7.1. Zasady obmiaru robót
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST (CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”
8.2. Podstawa odbioru.
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Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.3. Odbiór robót impregnacyjnych.
Odbiór robót impregnacyjnych powinien się odbyć przed zakryciem na skutek wykonania innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót impregnacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót ,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 335 – 1- 1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Definicja klas

zagrożenia ataku biologicznego – Postanowienia ogólne.
2. PN-EN 335 – 2- 1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Definicja klas

zagrożenia ataku biologicznego – Postanowienia do drewna litego.
3. PN-76/C- 04905 – Środki ochrony drewna – Badanie przenikania przez tynki i przez powłoki

lakierowe.
4. PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków

wypływowych.
5. PN-EN 927-1: 2000 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno

zastosowane na zewnątrz – Klasyfikacja i dobór.
6. PN-EN 971-1: 1999 Farby i lakiery – Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych –

Terminy ogólne.
7. PN-65/D-1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
8. PN-67/C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.02.1956r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. nr 5, póz. 25 z dn. 17.02.1956r.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 póz. 401)
3. Instrukcja nr 312 - Ochrona drewna budowlanego przed zagrzybieniem, wymagania i badania.

Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 1992r.
4. Zarządzenie nr 16 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 21.05.1976r.

w sprawie norm zużycia środków chemicznych przy wykonywaniu robót impregnacyjnych,
grzybobójczych i owadobójczych.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Ochrona przed zawilgoceniem i
zagrzybieniem
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SST.B.04 – OKNA WYŁAZOWE DACHOWE

CPV 45421132-8  Instalowanie okien

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
montażu okna wyłazowego dachowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu okna wyłazowego dachowego i obejmują:
- Sprawdzenie otworu montażowego pod okno wyłazowe
- Montaż okna wyłazowego
- Montaż kołnierza okna wyłazowego
- Uszczelnienie połączeń
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.
1.4.1. Wyłaz dachowy - otwór umożliwiający wydostanie się z wnętrza budynku na dach. Może mieć
formę na przykład gotowego elementu z przeszkloną klapą podobnego do okna dachowego, lub
samodzielnie wykonanego z drewna, obrobionego blachą i zaślepionego
1.4.2. Okno wyłazowe - rodzaj okna połaciowego z klapą otwierającą się pod kątem prostym w jednym
z trzech kierunków – na lewą stronę, na prawą stronę oraz do góry. Montaż takich wyłazów
przewidziany jest w dachach o kącie nachylenia 7-65° oraz w dachach płaskich, je śli zastosowany
zostanie odpowiedni kołnierz uszczelniający.
1.4.3. Kołnierz uszczelniający - element obróbkowy do prawidłowego i szczelnego montażu okien
połaciowych w pokryciu dachowym
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami w SST ”Wymagania ogólne”.
1.5. Wymagania dotycz ące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –Ogólna”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny mieć i być :
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spełniać wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Stosować tylko materiały sprawdzone, posiadające stosowne atesty stanowiące
kompleksowe rozwiązania systemowe.
2.2. Okno wyłazowe
Musi spełniać następujące warunki:
– Konstrukcja jednoramowa,
– Materiał ościeżnic i skrzydeł - drewno sosnowe impregnowane próżniowo,
– Sposób otwierania -  klapowo na bok 90 stopni,
– Oszklenie – minimum P4 (4T-16-44.4T),
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– Współczynnik przenikania ciepła U -  1,0W/m2·K
– Wentylacja - mikrouchylenie.
– Spełnienie wymagań zawartych w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). § 308, pkt. 3.

2.3. Kołnierz uszczelniaj ący
– systemowy kołnierz uszczelniający do pokryć z blachy płaskiej łączonej na rąbek stojący

3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”.
4.2. Transport materiałów.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Okna wyłazowe można przewozić dowolnym środkiem transportu w opakowaniach producenta, w
warunkach zabezpieczających przed czynnikami zewnętrznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”.
5.2. Roboty przygotowawcze
- Otwory w przegrodach budowlanych, przeznaczone do osadzania w nich okien wyłazowych

powinny być większe niż odpowiednie wymiary zewnętrzne okien wyłazowych.
- Wielkość otworu montażowego należy przyjąć z instrukcji producenta okna jako pochodną

rozmiaru okna, wysokości montażu okna oraz rodzaju pokrycia.
- Po obwodzie otworu montażowego należy przybić do krokwi łaty, które będą podstawą do

zamocowania okna wyłazowego.
5.3. Monta ż okna wyłazowego
- Montaż okien wyłazowych należy rozpocząć od sprawdzenia dokładności wykonania otworów

montażowych. Następnie należy sprawdzić kompletność dostarczonych wyrobów, wyposażenia
standardowego, występowanie ewentualnych uszkodzeń.

- Przy montażu stolarki należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta
stolarki.

- Przed montażem należy rozłączyć ościeżnicę ze skrzydłem.
- Ościeżnicę należy osadzić w otworze, sprawdzić położenie w otworze oraz czy nie jest

przekoszona i zamocować docelowo do łat za pomocą łączników i wkrętów będących w komplecie
wyrobu.

- W przypadku pokrycia dachowego o wysokim profilu, wskazane jest ścięcie lub sklepanie pokrycia
pod oknem, aby zlikwidować ostre krawędzie mogące przebić fartuch ołowiany.

- W przypadku, gdy na dachu znajduje się folia należy zaznaczyć w niej otwór montażowy.Wyciąć
w folii dachowej otwór pozostawiając po 10 cm luźnej folii przy każdej krawędzi, aby prawidłowo
zawinąć i zamontować folię dachową.

- W celu prawidłowego połączenia kołnierza uszczelniającego z pokryciem dachowym należy
dopasować dłonią lub młotkiem gumowym fartuch ołowiany do kształtu pokrycia dachowego,
przesuwając się od środka do boków

- Zamontować pokrycie dachowe.
- Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.
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- Wolne przestrzenie pomiędzy ościeżnicą a ościeżem należy wypełnić materiałem
termoizolacyjnym – wełną mineralną.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
6.2 Badania robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia ościeży,
- wymiary stolarki okiennej i części składowe.
- zgodność z dokumentacją techniczną.
- prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie

połaci dachu oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.
- dokładność uszczelnienia okna wyłazowego z kołnierzem uszczelniającym oraz kołnierza

uszczelniającego z poszyciem dachu.
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót.
- Odbiorowi podlega montaż okna wyłazowego
- Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelności okna wyłazowego
Przy odbiorach należy sprawdzić:
- Sprawdzenie konstrukcji i połączeń konstrukcyjnych należy przeprowadzić przez oględziny oraz

pomiar taśmą stalową, suwmiarką i szczelinomierzem.
- Sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny nieuzbrojonym

okiem z odległości 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki i taśmy stalowej.
- Sprawdzenie okuwania należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar taśmą stalową lub

suwmiarką.
- Sprawdzenie skuteczności działania należy wykonać w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.
- Sprawdzenie załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I PIŚMIENNICTWO.
1. PN-EN 78:1993 Metody badania okien. Forma sprawozdania z badań.
2. PN-EN 1026:2011 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.
3. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania.
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4. PN-EN 1191:2002. Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania.

5. PN-EN 12210:2001. Okna o drzwi. Odporność na działanie wiatrem. Klasyfikacja.
6. PN-EN 14608:2005 IU).Okna. Oznaczenie odporności na obciążenie w płaszczyźnie okna

(Ranking).
7. PN-EN ISO 100077-1:2002. Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika

przenikania ciepła
8. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
9. PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
10. PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone
11. PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach.

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania.

12. PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

13. PN-EN ISO 12567-2:2006 - Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna
wystające z płaszczyzny.

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). §
308, pkt. 3.
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SST.B.05 – ROBOTY IZOLACYJNE – DACH SKO ŚNY

CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne
CPV 45321000-3  Izolacja cieplna

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru izolacji termicznej poddaszy, a w szczególności połaci dach skośnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie
prac termoizolacyjnych dachu skośnego:
– Ułożenie membrany dachowej
– Jednowarstwowe ocieplenie dachu z ułożeniem wełny grubości 20 cm w strefach miedzy

krokwiami
– Ułożenie paroizolacji z folii polietylenowej mocowanej do konstrukcji drewnianej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.
a także podanymi poniżej:
1.4.2. Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczają poddasze przed ewentualnymi przeciekami
pokrycia dachowego, wodą z topniejącego nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacji przepuszczają
parę wodna w kierunku na zewnątrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu będzie suche. Specjalne
dodatki powodują, ze folie są odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatką
polipropylenową zapewnia dużą wytrzymałość i prawie niezniszczalność.
1.4.3. Folie paroizolacyjne montuje się na poddaszach między płytami kartonowo-gipsowymi a
termoizolacją, Są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia przedostawaniu
się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego użytkowania pomieszczeń do termoizolacji, co przy
niższych temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby wykroplenie się wilgoci wewnątrz
ocieplenia, przez co wzrósłby współczynnik przenikania ciepła dla przegrody i zawilgocenie
narastałoby.
1.4.4. Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wełnę
mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze + 1400°C,
po stopieniu poddaje się go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany jest
w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.5.2. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych na poddaszu trzeba sprawdzić stan więźby dachowej.
Odkryte elementy drewniane zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobójczymi.
Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
1.5.3. Aby izolacja poddasza była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich warunków jak
właściwy dobór materiałów i ich parametrów - np. właściwa kolejność warstw, grubość  wełny
mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego montażu.
1.5.4. Przy ociepleniu elementów poddasza należy uzyskać ciągłość izolacji dachu i ścian
zewnętrznych. Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, powinny mieć
malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą ilość pary wodnej.
1.5.5. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać, umożliwiając swobodne przenikanie i odpływ pary
wodnej przez specjalną folię wiatroizolacyjną będącą w pełni paroprzepuszczalną membraną lub
pustkę powietrzną.
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1.5.6. Wysokość krokwi powinna być wystarczająca, aby zmieściła się pomiędzy warstwa wełny o
żądanej grubości.
1.5.7. Zalecana grubość termoizolacji w dachu skośnym wynosi co najmniej 20 cm co można uzyskać
dzięki jednej warstwie wełny między krokwiami.
1.5.8. Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w
formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych
profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowokartonowych).

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne.
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
2.1.2. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich
producentów. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.1.3. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.4. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:
– certyfikat na znak bezpieczeństwa ,
– certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
– atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
2.1.5. Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać
destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w
którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod
badań podanych. w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.6. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały podstawowe
2.2.1. Folia paroizolacyjna
Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować szczelną
paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza.
Parametry folii paroizolacyjnej:
– folia PE gr.0,2mm ;
– opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g
– wodochłonność < 1%
– przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne

przesiąkanie
– klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia
– szerokość rolki 2,0m
– długość 50 – 75m
2.2.2. Folia paroprzepuszczalna
Od zewnętrznej strony dachu układamy folię paroprzepuszczalną często nazywaną folią wstępnego
krycia, izolacja ta chroni dach przed wilgocią i wiatrem i jednocześnie umożliwia odprowadzenie pary
wodnej, jaka może znajdować się wewnątrz konstrukcji.
Parametry folii paroprzepuszczalnej:
– folia PP o ciężarze powierzchniowym ≥130g/m2
– przepuszczalność pary wodnej ≥  2500 - g/m2 / 24h
– współczynnik Sd  0,02-0,04m
– wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż ≥ 250 N/5cm
– wytrzymałość na rozerwanie w poprzek ≥ 150 N/5cm
– klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2
– przeznaczona do montażu na pełnym deskowaniu
– szerokość rolki 1,5 - 2,0m
– długość 50 – 75m.
2.2.3. Wełna mineralna
Parametry wełny mineralnej:
– niepalna klasa A1
– λ = 0,035 W/(m K)
– grubość 20 cm



Strona 40 z 71

– gęstość powyżej 15 kg/m3
– współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1
Wełna układana na pochyłym stropodachu powinna być odpowiednio oznaczona.
Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca:
– nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,
– nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
– rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),
– zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,
– klasa reakcji na ogień,
– deklarowany opór cieplny,
– deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,
– wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,
– kod oznaczenia,
– liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.
2.3. Materiały uzupełniaj ące
2.3.1. łączniki do zamocowania izolacji do krokwi,
2.3.2. inne materiały niezbędne do poprawnego wykonania izolacji np.: taśmy łączące, klejące i
uszczelniające.

3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Stan techniczny
użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami
bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
4.2. Transport materiałów i sprz ętu.
1. Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu.
2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą

zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę.
3. Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek i

wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy

4. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 5
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót.
Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami izolując termicznie i
akustycznie przegrody zewnętrzne.
– Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
– Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy,

luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów.
– Do ocieplenia stropodachu można przystąpić po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu wszelkich

nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej, usunięciu uszkodzeń i wykonaniu
zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi.

5.3. Wykonanie robót
5.3.1. Układanie folii paroprzepuszczalnej (membran y dachowej)
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Na przygotowanej konstrukcji należy szczelnie ułożyć membranę dachową. Membranę dachową
można układać zarówno bezpośrednio na krokwiach (bez pełnego deskowania) jak i na dachach z
pełnym deskowaniem.
5.3.1.1. Układanie na połaci dachowej
– Układanie membrany rozpoczynamy od dołu okapu pasami równoległymi do okapu.
– Każdy następny pas ma zachodzić od góry na już ułożoną membranę. Membrany należy układać

z zachowaniem minimalnego zakładu – wg wyznaczonej linii (nadruk na folii). Zaleca się
wykonanie zakładu na szerokość min. 15 cm, a przy małym nachyleniu połaci dachowej wielkość
zakładu należy zwiększyć do min. 20 cm,.

– Membranę przybija się do krokwi (lub pełnego deskowania) za pomocą takera – z wykorzystaniem
zszywek dekarskich. Zszywki powinny być rozmieszczone liniowo – wzdłuż krokwi (także w
przypadku dachów z deskowaniem pełnym).

– Należy pamiętać, aby membrana dachowa nie była zbytnio naciągnięta pomiędzy krokwiami,
powinien być zachowany delikatny zwis

– Po zamontowaniu membrany należy zamontować kontrłaty - zaleca się zastosowanie
samoprzylepnej taśmy uszczelniającej (taśma pod kontrłaty). Taśma zabezpiecza miejsca
przebicia membrany zszywkami montażowymi.

– Wysokoparoprzepuszczalne membrany dachowe można układać w bezpośrednim kontakcie z
termoizolacją, zawsze stroną z nadrukiem do góry.

– Ze względu na wymaganą szczelność przegrody wskazane jest stosowanie membran ze
zintegrowanymi paskami kleju (alternatywą jest zastosowanie taśmy do łączenia membran i folii
dachowych).

– Zaleca się unikanie pionowych połączeń folii. Ewentualne łączenia dwóch folii (np. po wyczerpaniu
rolki) należy wykonać w sposób bardzo staranny – krawędzie obu pasów membran należy ze
sobą skleić, zawinąć i przymocować zszywkami bezpośrednio do krokwi.

– Membranę należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem impregnatów do drewna –
działanie tych preparatów może spowodować zmianę parametrów technicznych membrany.
Należy bezwzględnie unikać układania membrany bezpośrednio na świeżo zaimpregnowanych
elementach.

5.3.1.2. Układanie w koszu dachowym
- na pełnym deskowaniu kosza, wzdłuż całej jego długości należy ułożyć spodni pas membrany;
- po zamontowaniu spodniego (dodatkowego) pasa membrany należy ułożyć warstwy zasadnicze

folii;
- zasadnicze pasy membrany powinny zachodzić na sąsiednią połać (minimalny zakład membrany

na sąsiednią połać nie powinien być mniejszy niż 25-30 cm;
- zakłady należy podkleić taśmą dwustronnie klejącą);
5.3.1.3. Kalenica i naro że dachu.
- w przypadku membran wysokoparoprzepuszczalnych – nie stosuje się przerwy wentylacyjnej w

kalenicy.
- w części kalenicowej oraz na narożach dachu pasy membran z obu połaci należy przełożyć na

drugą stronę (z zachowaniem zakładu o szer. min. 25-30 cm).
- oba pasy membrany należy ze sobą połączyć / uszczelnić – np. za pomocą taśmy dwustronnie

klejącej.
5.3.1.4. Wyłazy i okna dachowe.
- obróbkę wokół wyłazów i okien dachowych należy wykonać ze szczególną dbałością o

dokładność i precyzję – zgodnie z wytycznymi Producenta danego okna / wyłazu dachowego.
- nacięciu membrany (kształt litery „X”) należy ją wyprowadzić ku górze (na wysokość min. 10-15

cm) i przymocować zszywkami do łat dachowych (lub do ramy okna / wyłazu dachowego).
- nadmiar membrany należy odciąć.
5.3.1.5. Komin.
- podobnie jak w przypadku okien i wyłazów dachowych – obróbkę wokół komina należy wykonać

ze szczególną dbałością o dokładność i precyzję.
- membranę należy wyprowadzić ku górze (pas o wysokości 10-15 cm) i przykleić do komina np. za

pomocą kleju butylowego.
- bezpośrednio ponad kominem należy wykonać rynienkę odwadniającą (z blachy lub z membrany),

której zadaniem jest odprowadzenie ewentualnej wody poza sąsiadujące z kominem krokwie
5.3.2. Układanie wełny.
Prace można rozpocząć po całkowitym ułożeniu membrany dachowej jako elementu
zabezpieczającego przed opadami.
Kolejność prac:
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- Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do
wymiarów nominalnych.

- Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas, którego długość równa jest odległości w
świetle między krokwiami (w miejscu montażu), powiększonej o 2 cm naddatku potrzebnego do
zaklinowania wełny w przestrzeni między krokwiami i szczelnego wypełnienia nierówności.

- Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element dokładnie docisnąć
do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych.

- Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją podwiązać cienkim drutem
stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie
60 - 70 cm).

- Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum.
- Jeśli wymagana jest szczelina wentylacyjna (zalecana wysokość 2 do 4 cm), szczególnie ważne

jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu można nabić listwy ograniczające lub przewiązać
ocynkowany drut stalowy).

5.3.3. Układanie folii paroizolacyjnej.
Prace można rozpocząć po ułożeniu izolacji cieplnej i sprawdzeniu jej poprawności.
Kolejność prac:
- Folia paroizolacyjna mocowana jest za pomocą zszywek bezpośrednio do krokwi.
- Zakłady poziome między płatami folii powinny wynosić minimum 10 cm i być szczelnie połączone

taśmą dwustronnie klejącą.
- Łączenia pionowe płatów folii są dopuszczalnie jedynie na krokwiach

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych dachu skośnego należy przeprowadzić badania
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego
podłoża.
6.2.1. Badania materiałów
Materiały użyte do wykonania izolacji dachu skośnego powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów izolacyjnych,
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania

materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania podło ży pod izolacje dachu sko śnego
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży drewnianych:
- zgodność z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami

technicznymi,
- czystość powierzchni,
- wykonanie napraw i uzupełnień,
- dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża,
- zabezpieczenia preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobójczymi
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle
dziennym lub sztucznym. Czystość powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą,
czystą ręką. Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów
(wilgotnościomierz, termometr). Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w
odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót izolacyjnych z
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów
stosowanych do izolacji.
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy
wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac izolacyjnych podanych w punkcie 5.3. niniejszej

specyfikacji,
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– poprawności wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich ciągłość i
szczelność,

– poprawności obrobienia elementów budowlanych przechodzących przez izolację,
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót izolacyjnych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– prawidłowości wykonania izolacji cieplnych, paroizolacyjnych i membran dachowych
– sposobu wykonania i uszczelnienia elementów budowlanych przechodzących przez izolację
Ocena jakości izolacji dachu skośnego obejmuje:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz

zakończeń krawędzi izolacji),
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
– sprawdzenie szczelności izolacji,
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7
8.2. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.3. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Wymagania przy odbiorze:
8.4.1. Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- prawidłowość montażu,
8.4.2. W szczególności powinny być sprawdzone:
- w membranach dachowych: okapy, kalenice, kosze, obróbki wokół wyłazów dachowych, okienek,

kominów
- w izolacji cieplnej: szczelność przylegania sąsiednich odcinków wełny mineralnej, dopasowanie do

rozstawu krokwi, mocowanie pomiędzy krokwiami
- w foliach paroszczelnych: mocowanie, szczelność połączeń
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
- PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część

1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
- PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.

Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji
wentylacyjnej.

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.

- PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.
- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
- PN-EN 13984:2013-06E Wyroby z tworzyw sztucznych do regulacji przenikania pary wodnej
- PN-EN 13859-1: 2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów

podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1, wydanie Arkady – 1990 rok.



Strona 45 z 71

SST.B.06 – WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

CPV 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
CPV 45422000-1  Roboty ciesielskie

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ciesielskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie
prac ciesielskich:
– Ołacenia i odeskowania istniejącej konstrukcji więźby dachowej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1 .4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
Przy wykonywaniu robót ciesielskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN –71/B-10084
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
1.6. Dokumentacja robót ciesielskich
Roboty ciesielskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom ciesielskim,
wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
– bezpieczeństwa konstrukcji,
– bezpieczeństwa użytkowania,
– trwałości konstrukcji itp.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości,
wymiarów z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentów.
2.2. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Zabezpieczenie drewna należy wykonać środkiem przeciwko korozji biologicznej.
Wymieniane fragmenty elementów konstrukcyjnych więźby lub stropu muszą mieć identyczne
przekroje.
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Do wykonania elementów konstrukcji drewnianych stosuje się deski, belki i bale drewniane – drewno
klasy co najmniej K27, według następujących norm państwowych:
– PN – 82/D – 94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi,
– PN – B – 03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa
tabela

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33

Zginanie 27 33

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24

Ściskanie w poprzek włókien 7 7

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skręt włókien do 7% do 10%

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie
b) czołowe

1/3

1/1

1/2
1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne

Szerokość słojów 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4
szerokości lub długości

2.2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy.
– Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn:

• 30 mm dla grubości do 38 mm,
• 10 mm dla grubości do 75 mm

– Dopuszczalne krzywizny podłużne boków:
• 10 mm dla szerokości do 75 mm,
• 5 mm dla szerokości >250 mm
– Wichrowatość: 6% szerokości.
– Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.
– Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
– Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,

odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.
– Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
• dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%,
• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm



Strona 47 z 71

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

– dla łat o grubości do 50 mm: w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości, w szerokości: +2 mm i –1
mm dla 20% ilości

– dla łat o grubości powyżej 50 mm: w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości, w szerokości: +2
mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3
mm i –2 mm
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2
mm

2.3. Płyty OSB 3 grubo ści 18 i 22 mm
Płyta OSB produkowana jest według normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech
rodzajach:
– OSB 2 - płyta ogólnego stosowania w warunkach suchych, wewnątrz budynków
– OSB 3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz

i wewnątrz budynków, najpopularniejsza i najczęściej stosowana w budownictwie
– OSB 4 - płyta konstrukcyjna do zastosowań nośnych przy podwyższonych obciążeniach

mechanicznych i podwyższonej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz budynków
2.3.1. Wymagania ogólne w odniesieniu do wszystkich typów płyt.

2.3.2. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach
wilgotnych.
– wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia:



Strona 48 z 71

– wymagania dla odporności na wilgoć:

2.4. Łączniki
2.4.1. Gwoździe
Gwoździe stalowe do mocowania elementów drewnianych – muszą być okrągłe lub kwadratowe z
płaskim łbem zgodne z normą PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego - Część 1:
Gwoździe ogólnego przeznaczenia. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości przybijanego
elementu drewnianego zgodnie z normą PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badań.
Nośność złączy na gwoździe.
2.4.2. Śruby
Należy stosować następujące rodzaje śrub w zależności od łączonych elementów:
- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.4.3. Nakrętki:
Należy stosować następujące rodzaje nakrętek:
- Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
- Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.4.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować następujące rodzaje podkładek pod śruby:
- Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.4.5. Wkręty do drewna
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Należy stosować następujące rodzaje wkrętów do drewna w zależności od łączonych elementów:
- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.5. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania odpowiednimi aprobatami.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami,
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
Impregnat powinien być przechowywany w fabrycznych opakowaniach zaopatrzonych w odpowiednie
informacje dotyczące zawartości.
2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji
– Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym i

suchym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w
pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich
deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od  20 cm .

– Płyty OSB muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania
wody, zarówno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty te należy natychmiast po
zamontowaniu na zewnątrz budynku, czyli na ścianach i dachach zabezpieczyć odpowiednią
izolacją przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

– Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację.
Odbiór materiałów potwierdza się wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca
powinien dysponować sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót
ciesielskich i impregnacyjnych a w szczególności: piła ręczna i elektryczna i inne elektronarzędzia,
narzędzia do trasowania, mierzenia, odrywania desek – łomy i żabki, do impregnacji: szczotki, wałki,
pędzle i wiadra.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
4.2. Transport materiałów i sprz ętu.
5. Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu.
6. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały przed przemieszczaniem i

spadnięciem.
7. Przewóz materiałów i elementów z drewna dowolnym środkiem transportowym zabezpieczonym

przed wpływami atmosferycznymi (zamoknięciem) oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
po skrzyni ładunkowej i spadnięciem.

8. Przewóz impregnatów, jak również środków chemicznych stosowanych do ich sporządzania
powinien odbywać się w szczelnych i nie uszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny być
zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. „Trucizna”, „Łatwo palne”) Środki
transportu, stosowane do przewozu impregnatów powinny być po użyciu starannie oczyszczane.
Przewozić krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający opakowania przed
zniszczeniem i przesuwaniem się podczas jazdy

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 5
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót ciesielskich
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Przed rozpoczęciem robót ciesielskich należy :
a) sprawdzić przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementów z dokumentacją,
b) sprawdzić jakość elementów,
c) sprawdzić stopień wilgotności końcowej zaimpregnowanych elementów przed ich  wbudowaniem ,
5.3. Wykonanie robót
Przekroje i rozmieszczenia elementów powinny być zgodne z dokumentacją. Przy wykonywaniu
znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki (szablony),
wykonywane z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub twardych płyt
pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić + - 1 mm . Dokładność tę należy
sprawdzić przez zastosowanie próbnego montażu, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą
taśmy stalowej. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od
długości projektowanych więcej niż 0,5 cm . Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów
podczas montażu, długości ich powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest
zależny od sposobu obróbki końców elementów.
5.4. Deskowanie połaci dachowej płytami OSB
Podłoże powinno odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B – 10240.
– Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie są w jednej osi, proste i równe.

Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu.
– Płyty, które zmoczył deszcz należy niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją

biologiczną przed położeniem pokrycia.
– Z uwagi na swoją budowę płyta na dachu musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle do

krokwi. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych. Dłuższe
brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne.

– Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min.
3mm, by pozwolić płycie pracować.

– Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze.
– Do mocowania płyt należy używać gwoździ o długości 51 mm (2") spiralnych, albo 45 mm (W) do

75 mm pierścieniowych. Gwoździe wbija się co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na
łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.

– Deskowanie wykonać płytami OSB 3 grubości 18 mm.
5.5. Deskowanie połaci dachowej deskami
– Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy

MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż
25mm. Szerokość desek nie powinny być większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są
otwory po sękach o średnicy większej niż 20mm.

– Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi,
ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami.
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek
powinny stykać się na krokwiach..

– Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na
przylgę. Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej
niż 5cm, a z blachy cynkowej nie więcej niż 4cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę lub w karo
deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na styk).

– Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za kominami
powinny być wykonane – od strony spływu wody połaci dachowej – odboje (kozubki), tj.
deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski
odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być układane na styk.

5.6. Łacenie połaci dachowych
– Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm.
– Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym

40xI00mm lub kwadratowym 35xI00mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy
większa niż grubość łaty.

– Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie
powinno być większe niż 2mm na Im i 30 mm na całej długości dachu.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7
6.2. Wymagania szczegółowe
Kontrola jakości robót polega na:
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- sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz normami bądź
aprobatami technicznymi

- sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału (zwłaszcza stan impregnacji i wilgotności
oraz występujących wad drewna)

- sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu stosowanych elementów konstrukcji
- sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
- sprawdzenie wykonania montażu płyt OSB należy zwrócić uwagę na jakość wykonania,

wyrównanie płaszczyzn zamontowanych płyt OSB
- sprawdzenie ilości i sposobu zamontowania wkrętów stalowych lub gwoździ
Częstotliwość oraz zakres badań robót ciesielskich powinna być zgodna z normą PN –71/B-10084
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7
8.2. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.3. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Wymagania przy odbiorze:
8.4.1. Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
- zgodność z dokumentacją techniczną ,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- prawidłowość kształtu i wymiarów głównych konstrukcji ,
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było

ono przewidziane w dokumentacji.
- dopuszczalność odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
8.4.2. W szczególności powinny być sprawdzone:
- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy łat, prawidłowość wykonania deskowań wraz z odbojami,

włazami dachowymi, okienkami itp.
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN – B – 03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN – EN 844 – 3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN – EN 844 – 1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy.
PN – 82/D – 94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN – EN 10230 – 1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN – ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
PN-EN 12369-1:2002 - Płyty drewnopochodne - Wartości charakterystyczne do projektowania - Część
1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe
PN-85/M-82503 - Wkręty do drewna z łbem stożkowym
PN-EN 1313-1:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane Część 1:
Tarcica iglasta
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1, wydanie Arkady – 1990 rok.
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SST.B.07 – KRYCIE DACHU BLACH Ą

CPV 45261210-9 - wykonywanie pokryć dachowych

Pokrycie dachu blachą
Obróbki blacharskie
Rynny i rury spustowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystającymi ponad pokrycie budynku takimi jak ławy kominiarskie i bariery
śniegowe.
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja
Techniczna –Ogólna”.
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122.
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i
zabezpieczające.
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Systemowe ławy kominiarskie, ocynkowane i malowane proszkowo
2.2.4. Systemowe płotki przeciwśnieżne, ocynkowane i malowane proszkowo
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne.
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
– Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
– Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki
transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.

5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:
- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,
- deski powinny być zabezpieczane przed zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną

dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami.
Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła
desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę.
Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach
otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło
krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu
gwoździami,

- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z
blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na
pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe.

5.3. Podkłady z płyt OSB i mat strukturalnych z fol ią paroprzepuszczaln ą  pod pokrycie z
blachy
Każdy podkład z płyt OSB i mat strukturalnych pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące
wymagania:
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- w przypadku pokryć z blachy podkład z płyt OSB i maty strukturalnej powinien być zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

- płyty OSB powinny być zabezpieczane przed zagrzybieniem (impregnowane)
- z uwagi na swoją budowę płyta OSB na dachu musi być montowana dłuższym bokiem

prostopadle do krokwi. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach
dachowych.

- pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min.
3mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej
łączenia muszą leżeć na podporze.

- do mocowania płyt należy używać gwoździ spiralnych o długości 51 mm (2"), lub pierścieniowych
od 45 mm (1 3 ") do 75 mm. Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach i co 15 cm na łączeniach
płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.

- wilgotność płyt OSB podczas montażu nie powinna być większa niż 15%.
- deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.
- mata strukturalna z folią paroprzepuszczalną powinna być umocowana do podkładu według

wskazań producenta, łączenia i zakłady również wykonywać według wskazań producenta.
- podkład z mat strukturalnych, o którym mowa powyżej, należy wykonywać na całości połaci

dachowych.
5.4. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów
i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
5.4.1. Pokrycia z blach płaskich
5.4.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:
– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,
– roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w

temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w te mperaturze nie niższej
niż 5 °C. Robót nie wolno wykonywa ć na oblodzonych podłożach,

– blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki.
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową.
Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,

– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.

5.4.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa
usztywniającego i pasa okapowego.
– Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci

(od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami
ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo.

– Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w
zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania
żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i
prostopadłych do okapu.

– Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do
okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty
równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty.

– Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 10 cm.

– Arkusze blach powinny być łączone:
– w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45

mm,
–  w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci

powyżej 20 °, lub na r ąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,
– w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.

– Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w
rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach
leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm.

– Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm.
Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron
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kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu
połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący.

– Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż
zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.

5.5. Obróbki blacharskie
5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie mo żna
wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczać 25,0 m.
5.6.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome –
w celu osadzenia kołnierza wpustu.
5.6.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów
ponaddachowych.
5.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.
5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B- 94702:1999
5.6.9. Rynny z blachy ocynkowanej powinny być:
– wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w

elementy wieloczłonowe,
– łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na

całej długości,
– mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
– rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.6.10. Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny być:
– wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w

elementy wieloczłonowe,
– łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
– mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

– rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.

5.7. Ławy i podesty kominiarskie
– Ławy i podesty kominiarskie należy mocować za pomocą systemowych łączników mechanicznych

do rąbków stojących wykonanych prostopadle do okapu.
– Podesty kominiarskie należy wykonać na wysokości od wyłazu dachowego do kalenicy dachu

prowadząc je w jednym ciągu po prawej lub lewej stronie wyłazu.
– Ławy kominiarskie należy prowadzić równolegle do kalenicy dachu od podestów kominiarskich do

kominów wystających ponad połać dachu oraz elementów wymagających wykonywania
systematycznych przeglądów.
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– Ławy i podesty kominiarskie należy wyregulować tak by znajdowały się w płaszczyźnie poziomej.
5.8. Płotki przeciw śnieżne
– Płotki przeciwśnieżne należy montować za pomocą systemowych łączników mechanicznych do

rąbków stojących wykonanych prostopadle do okapu dachu.
– Płotki przeciwśnieżne należy wykonać równolegle do okapu dachu w odległości od 50cm do 80cm

od jego krawędzi.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia
Kontrola powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania
pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry ć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
– w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac

pokrywczych,
– w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac

pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
– Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając

zgodność 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.

– Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7
8.2. Odbiór podkładu.
– Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
– Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty

kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do
spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podkładu,
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.4. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
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blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.5. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne
wyniki.
8.4. Odbiór pokrycia blachy
– Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub

zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).
– Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
– Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
– Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa ć:
– Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
– Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
– Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
– Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
8.6. Odbiór wyposa żenia dachu
– Sprawdzenie umocowania ław, podestów i płotków śnieżnych.
– Sprawdzenie wypoziomowania ław i podestów kominiarskich.
8.7. Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004
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SST.B.08 – ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8 – roboty malarskie

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich
realizowanych wewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) obiektów budowlanych nie narażonych
na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie podłoża - polegające na zeskrobaniu farby lub zdzieraniu tapet i wyrównaniu

podłoża poprzez przetarcie istniejących tynków
– wykonanie powłok malarskich – polegające na malowaniu farbą o podwyższonej odporności na

ścieranie i zmywanie sufitów na biało, a ścian w kolorze jasnym
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotycz ące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –Ogólna”, a także zdefiniowanymi poniżej:
Podło że malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka
malarska.
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną
itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcie ńczalne wod ą – zawiesina pigmentów i obciążników
w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania
mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
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- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
2.2. Materiały do przygotowania podło ża
Do przygotowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
– Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie, które powinny odpowiadać wymaganiom

normy PN-B-10109: 1998 lub aprobatom technicznym
–  Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych
– Zaprawy budowlane przygotowywane na budowie, które powinny odpowiadać wymaganiom

normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” .
2.3. Materiały do malowania wn ętrz obiektów budowlanych
Do malowania dopuszcza się równoważnie farby lateksowe i akrylowe o podanych poniżej
parametrach:
2.3.1. Malowanie ścian w kolorze jasnym:
2.3.1.1. Farby lateksowe o podwy ższonej wytrzymało ści na szorowanie
Matowa, wodorozcieńczalna farba lateksowa, na bazie żywicy akrylowej, o właściwościach jn:
- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2, wg PN EN 13300:2002
- zdolność krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002
- wysoka przepuszczalność pary wodnej
- bezrozpuszczalnikowa
- niepalna
2.3.1.2. Farby akrylowe o podwy ższonej wytrzymało ści na szorowanie
Matowa, wodorozcieńczalna farba akrylowa, na bazie żywicy akrylowej, o właściwościach jn:
- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2, wg PN EN 13300:2002
- zdolność krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002
- bezrozpuszczalnikowa
- niepalna
2.3.2. Malowanie sufitów w kolorze białym:
2.3.2.1. Farby lateksowe o podwy ższonej wytrzymało ści na szorowanie
Matowa, wodorozcieńczalna farba lateksowa, na bazie żywicy akrylowej, o właściwościach jn:
- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 lub klasa 3, wg PN EN 13300:2002
- zdolność krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002
- wysoka przepuszczalność pary wodnej
- bezrozpuszczalnikowa
- niepalna
2.3.2.2. Farby akrylowe o podwy ższonej wytrzymało ści na szorowanie
Matowa, wodorozcieńczalna farba akrylowa, na bazie żywicy akrylowej, o właściwościach jn:
- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 lub klasa 3, wg PN EN 13300:2002
- zdolność krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002
- bezrozpuszczalnikowa
- niepalna
2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.5. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.



Strona 61 z 71

3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Do przygotowania podłoży należy stosować:
Młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia, mieszarki do zapraw,
betoniarki, kielnie, pace.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
Szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z
tworzyw sztucznych, pędzle i wałki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”.
4.2. Transport materiałów.
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń
mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także
kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż)
oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka

nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z

przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie
5.3.1 Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania wg

poniższej tabeli:

Lp.
Rodzaj farby

Największa
wilgotność
podłoża,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych

wodą
4
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2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej
6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.3.2. Tynki zwykłe
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej

specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów
starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić
odpowiednią zaprawą.

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać
wartości podanych w tablicy 1.

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.3. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.3.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
5.3.5. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń.
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich wewn ętrznych
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrze żeniem, że w ciągu doby nie nastąpi

spadek temperatury poniżej 0°C,
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrze żeniem, by temperatura podłoża nie

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych  ).
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza
nie większej niż 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią
wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem
pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie wewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
• zalecenia w zakresie bhp.
5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
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a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją

projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz
farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Badania kontrolne wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm i
Aprobat Technicznych.
6.2. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w
następujących terminach:
a) powłoki z farb akrylowych - nie wcześniej niż po 7 dniach,
b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z

odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
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d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli
żaden z kwadracików nie wypadnie,

• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

 7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość
jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”.
8.2. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.3. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I PIŚMIENNICTWO.
10.1. Normy
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania.
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć.
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe .
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2087 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr

11, poz. 84 z późn. zmianami).
10.3. Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn.
zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe,

zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady –

1990 rok.



Strona 66 z 71

SST.E.01 – INSTALACJA ODGROMOWA

CPV 45312310-3  Ochrona odgromowa
CPV 45312311-0  Montaż instalacji piorunochronnej

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania wykonania i odbioru robót związanych:
- z demontażem starej instalacji odgromowej
- z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wymianę instalacji odgromowej.
Zakres robót obejmuje:
– wykonanie demontażu istniejących elementów instalacji odgromowej znajdujących się nad ziemia.
– wykonanie uziomów.
– montaż instalacji odgromowej.
– przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi

montowany element instalacji odgromowej
– wykonanie dokumentacji powykonawczej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4. , a
także podanymi poniżej:
system ochrony odgromowej LPS - kompletny system użyty do zmniejszenia fizycznego
uszkodzenia, powstałego w wyniku wyładowania piorunowego w budynek.
strefa ochrony odgromowej LPS - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe środowisko
elektromagnetyczne.
zwód - górna część zewnętrznego LPS przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Rodzaje zwodów:
zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe
warunki:
- grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla

aluminium
- krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,
zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako
zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków
dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast
montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie,
podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych
niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego
dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).
system przewodów odprowadzaj ących - część zewnętrznego LPS przeznaczona do przewodzenia
prądu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.
połączenie wyrównawcze - połączenie do LPS oddzielnych części przewodzących poprzez kontakt
bezpośredni lub przez urządzenia ograniczające przepięcia, w celu zredukowania różnicy potencjałów
wywołanej przez prąd piorunowy.
złącze kontroln e - złącze zaprojektowane do ułatwiania elektrycznych testów i pomiarów
komponentów LPS
uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.
Może występować jako:
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- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –Ogólna”.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji odgromowych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm

polskich,
– Oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
– Materiały stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiającej odgromowej oraz

konstrukcji wsporczych powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie
– Powłoka ochronna powinna być na całej powierzchni materiału jednolita i bez uszkodzeń.
– Pręty , taśmy i linki powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą wstępnego

naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego oraz nie powinny
posiadać ostrych krawędzi

2.2.2. Bednarka FeZn 30x4 mm – odpowiadająca standardom określonym przez PN-70/H-93203(33).
Taśmy stalowe powinny być dostarczane w kręgach , bez załamań lub innych uszkodzeń
mechanicznych.
2.2.3.Drut FeZn Φ 8 mm – odpowiadający standardom określonym przez PN-70/H-93203(33). Druty
stalowe powinny być dostarczane w kręgach , bez załamań lub innych uszkodzeń mechanicznych.
2.2.4.Uziom szpilkowy – Uziom stalowy miedziowany do wbijania kompletny ( pręty, złączki, groty)
Na jeden komplet uziomu składają się cztery uziomy szpilkowe i odpowiednia ilość bednarki
połączeniowej FeZn 30x4mm.
2.2.5. Osprz ęt urz ądzeń piorunochronnych – cały osprzęt powinien być zabezpieczony przed
korozją przez ocynkowanie. W skład osprzętu wchodzą:
1. Wsporniki do drutu:
– Do przyklejania na blasze
– Do wbijania na ścianach
2. Złączki:
– Do skręcania przewodów okrągłych
– Zaciski probiercze do łączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi
2.3.Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót monta żowych instalacji odgromowej
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji odgromowej
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Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności bednarkę i przewody należy przechowywać w krążkach (oznaczenie „K"),
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje się użycie następującego sprzętu:
- samochód dostawczy.
- wiertarka wieloczynnościowa
- sprzęt elektromechaniczny w odpowiedniej ilości
- spawarka transformatorowa do 500A.
- wibromłot elektryczny z nasadka do zabijania uziomów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
4.2. Transport materiałów:
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót elektrycznych należy użyć następujących
środków transportu: -samochód dostawczy lub innych środków transportu umożliwiających transport
poszczególnych materiałów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Po dostarczeniu
materiałów na teren budowy należy sprawdzić je pod względem kompletności i uszkodzeń
mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
5.2. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, lub
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora oraz przepisami.
5.3 Wykonanie instalacji odgromowej
Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej będą prowadzone w  trakcie remontu pokrycia dachu.
W związku z powyższym wymagane jest:
- dostosowanie etapów wymiany instalacji odgromowej do aktualnie prowadzonych prac

budowlanych
- wykonywanie połączeń tymczasowych nowo wykonanych elementów instalacji z jeszcze nie

demontowanymi istniejącymi elementami tak aby zapewnić ciągłość ochrony odgromowej
5.3.1. Demonta ż starej instalacji odgromowej
Zakres robót obejmuje demontaź instalacji odgromowej ( drutu FeZn Φ 6 mm , zacisków ZK ,
bednarki FeZn 30 x4mm, wsporników)
5.3.2. Trasowanie
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów.
Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych, równoległych  i prostopadłych do
krawędzi obrysu budynków i innych obiektów.
5.3.3. Monta ż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.
5.3.4. Monta ż zwodów poziomych
Na dachu, zwody poziome należy umieszczać na zamontowanych odpowiednich wspornikach
odstępowych. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące, znajdujące się nad powierzchnią
dachu, należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką zwodów poziomych. Wszystkie metalowe
części budynku znajdujące się nad powierzchnią dachu, takie jak kominy, facjatki i inne metalowe
elementy, należy połączyć z najbliższym zwodem odprowadzającym. Połączenia wykonać w
zależności od potrzeb jako skręcane lub spawane.
5.3.5. Monta ż przewodów odprowadzaj ących
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na
wspornikach odgromowych  mocowanych do ścian.
 Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a
złączem kontrolnym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy
wykonać przy pomocy złączy kontrolnych.
5.3.6. Monta ż uziomów
Uziomy pionowe wbijać młotem udarowym posiadającym właściwą końcówkę dopasowana do głowicy
uziomu. Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozja powłokami nie przewodzącymi.
Połączenie zaciskami pomiędzy prętem uziomu, a innymi przewodami można osłonić taśmą
antykorozyjną.
Wszystkie połączenia z uziomem należy wykonać przez spawanie w wykopie. Połączenia spawane
należy zabezpieczyć przed korozją farba antykorozyjną i owinąć taśmą antykorozyjną.
5.3.7. Próby monta żowe
Po wykonaniu kompletnej instalacji odgromowej i sprawdzeniu wszystkich połączeń należy
przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.
Zakres podstawowych prób obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych
- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10 Ω.
W przypadku uzyskania oporności przekraczającej dopuszczalną normę należy wykonać dodatkowe
uziomy punktowe ze stali profilowanej do wielkości wymaganej normą.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7
6.2. Kontrola jako ści wykonania robót
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z
dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone :
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych przewodów, sprawdzenia zgodności montażu,

wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi,
- sprawdzeniem poprawności połączeń galwanicznych,
- usunięciem zauważonych usterek i braków.
6.3. Badania odbiorcze
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych
polegających na kontroli:
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej

zastosowanych materiałów
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i

uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.
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Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy
użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla zasilania z
sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie wyroby elektryczne nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli wyroby nie spełniające wymagań zostaną zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7
8.2.Warunki odbioru instalacji
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ
na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
- przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub

odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i
uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z uziomem fundamentowym.

8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając
ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi
przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.
8.2.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić
po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi całości
instalacji elektrycznej w użytkowanie.
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbiorów częściowych,
- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być
odebrane. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót,
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
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Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-1-
2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, urządzenia
piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze
schematem.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania
stawiane elementom połączeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania
dotyczące przewodów i uziomów.
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Cześć 4: Wymagania
dotyczące elementów mocujących przewody.
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Cześć 5: Wymagania
dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień.
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cześć 1: Zasady ogólne.
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cześć 2: Zarządzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cześć 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie
życia.
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cześć 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady,

Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.
Warszawa 2004 r.

10.3. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
10.4. Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041),

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami),

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr
121, poz. 1138).


