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1. WSTĘP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST0.
Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych,
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:
„Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem”
ST0 określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych w
temacie zadania.
1.2. Zakres stosowania ST0.
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla
poszczególnych rodzajów robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności
umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1.
Zbiór ten zawiera niŜej wymienione specyfikacje szczegółowe:
ST-01.00 Docieplenie i pokrycie stropodachu
ST-02.00 Roboty instalacji elektrycznych
ST-03.00 Roboty blacharskie
ST-04.00 Roboty ogólnobudowlane-rozbiórki.
1.3. Zakres robót objętych ST0.
1.3.1. Postanowienia ogólne.
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu
robót znajduje się w Przedmiarze robót. W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych. Wykonawca
powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą
miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia
przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty naleŜy wykonywać w bezpieczny
sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uŜyte w przedmiarze robót oraz specyfikacjach
technicznych powinny być uwaŜane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki.
MoŜliwe są inne rozwiązania pod warunkiem spełniania warunków określonych przez
standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
NaleŜy rozumieć, Ŝe po kaŜdym przywołaniu nazwy umieszczone są słowa „lub
równowaŜne”.
1.3.2. Lokalizacja robót.
Obiekt zlokalizowany jest przy ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śl.
Wjazd wraz z wejściem na teren działki, na której zlokalizowany jest Budynek Urzędu
Miejskiego, jest od ul. 1 Maja.
Inwestycja nie będzie miała wpływu na interes osób trzecich.
Obszar oddziaływania inwestycji – wyłącznie działka Inwestora.
1.3.3. Opis budynków.
Obiekt trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.
Dach płaski konstrukcji drewnianej kryty papą na pełnym deskowaniu.
Budynek oparty na rzucie prostokąta.
1.3.4. Kolejność realizacji robót.
Z uwagi na zakres prac oraz nakłady finansowe z tym związane, kolejność realizacji powinna
zostać ostatecznie określona w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawiającym.
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1.4. Określenia podstawowe
UŜyte w ST-0.0. wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku
następująco:
1.4.1. Dziennik budowy wewnętrzny – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony
pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.2. Inspektor Nadzoru (InŜynier / InŜynier kontraktu) – osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.
1.4.4. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
1.4.6. Materiały-wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materiały uŜyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe.
1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.12. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych
jednostkach przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.
1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i
stanowiący część jego oferty.
1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy
moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń
chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich
zwierząt itp.
1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.20. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji
techniczno – uŜytkowych.
1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany
przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do
ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).
1.4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
1.4.23. Znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Dokumentacja .
Dokumentacja Zamawiającego będzie zawierać:
- dokumentację Przetargową,
- przedmiary robót,
- specyfikacje techniczne,
która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Dokumentacja Wykonawcy, będzie zawierać
- Dokumentację powykonawczą,
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i
Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.
1.5.2. Zgodność robót z Specyfikacjami Technicznymi.
Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym
stanem „na miejscu” – dostępność uzaleŜniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym
terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać
błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi
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Dane określone w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
JeŜeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i
odbioru robót, naleŜy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych i montaŜowych” wydanych przez wydawnictwo
Arkady z 1990 roku.
1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.
1.5.3.1 Informacje ogólne.
Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane będą w obiekcie uŜyteczności
publicznej.
Obiekt zostanie przekazany Wykonawcy w trakcie uŜytkowania. Wszelkie roboty powinny
być wykonywane w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Wykonawca powinien tak projektować wykonywanie robót oraz je prowadzić aby nie
zakłócać z sposób znaczący uŜytkowania obiektu.
1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy dokonać zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
4) zapewnienia łączności telefonicznej;
5) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
Teren budowy lub robót naleŜy ogrodzić albo w inny sposób uniemoŜliwić wejście osobom
nieupowaŜnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało
zagroŜenia dla ludzi. JeŜeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest moŜliwe, naleŜy
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić
stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć
miejsce postojowe na terenie budowy.
1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz
Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy
wewnętrzny. Wykonawca załoŜy i będzie prowadził KsiąŜkę obmiarów.
Wszelkie koszty związane z czynnościami niezbędnych dokumentów ponosi Wykonawca i
przyjmuje się Ŝe są ujęte w cenie kontraktowej.
1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy
oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i
odbioru końcowego robót, a w szczególności:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy teren
budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu
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kaŜdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i
likwidacji terenu budowy,
- zabezpieczy teren budowy i jednocześnie umoŜliwi korzystanie z budynku i terenów
przyległych przez uŜytkowników Urzędu.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje
się, Ŝe są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki
ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością
powstania poŜaru.
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, Ŝe są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat robót
albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpoŜarową w czasie wykonywania robót ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, Ŝe są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
JeŜeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych
powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt
Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z
rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, Ŝe są wliczone w
cenę kontraktową.
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 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.
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób
powodujący minimalne niedogodności dla uŜytkowników. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów dla osób
niepełnoletnich oraz pracowników.
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia
wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierŜawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa
drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za
czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych.
Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności
i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, Ŝe są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu budowy . Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe polecić, aby pojazdy nie
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 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 budowlanych 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
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
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bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów BHP wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie
BHP. Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia robót budowlanych . Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych, w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod , będzie informować
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w
obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
kontraktowej.
1.5.12. Zezwolenia.
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od
odnośnych władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od
podpisania umowy Wykonawca winien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umoŜliwić władzom
wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót.
1.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących.
Przebudowę urządzeń naleŜy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z
uŜytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie
ich przebudowy i budowy.
1.5.14. Tablica informacyjna
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
-  tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontaŜu tablic informacyjnych jest uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablice
informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót a po ich zakończeniu zdemontowane.
1.5.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.
Ochrona robót przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych naleŜy do
Wykonawcy i przyjmuje się, Ŝe jest wliczona w cenę kontraktową. Szczególnie dotyczy to
ochrony przed wnikaniem wód opadowych przy remoncie stropodachu.
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1.5.16. Zgodność Robót ze Specyfikacjami Technicznymi.
Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.
Dane określone w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
JeŜeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i
odbioru robót, naleŜy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych i montaŜowych” wydanych przez wydawnictwo
Arkady z 1990 roku.
1.5.17. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy
poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.18. Budowlana dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca wykona i dostarczy wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, tj. budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 2 egzemplarzach.
Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.19. Wykopaliska.
Wykonawca zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za
własność Zamawiającego a Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o ich odkryciu
prowadzącego nadzór archeologiczny, Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z ich
poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią
opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą
ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć
cenę kontraktową.
1.5.20. Zaplecze Wykonawcy.
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposaŜone w:
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•

zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
• telefon (dopuszcza się telefon komórkowy).
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się
z pobranej energii elektrycznej.
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika
Wykonawca rozliczy się z pobranej wody.
Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, Ŝe są wliczone w
cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY.
2.1. Źródła szukania materiałów.
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiały planowane do
wykorzystanie muszą odpowiadać przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wraz z z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Kontrola jakości materiałów.
Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej
partii materiałów pod względem jakości.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą
zachowane następujące warunki:
➢ Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
➢ Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których
zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztów. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie
zapłaceniem.
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2.5. 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
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.
2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki.
Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają usunięciu, wywiezieniu i utylizacji na
koszt Wykonawcy.
3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację
przed uŜyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moŜe być później zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej
wycenie i przyjmuje się, Ŝe są ujęte w cenie kontraktowej.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy
na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać
na bieŜąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich
koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia
konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.
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Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się,
Ŝe są ujęte w cenie kontraktowej.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzględni wyniki badań materiałów, robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy
badaniach wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać :
a) część ogólną opisującą :
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia bhp,
 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 sterowania jakością
wykonywanych robót,
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółową dla kaŜdego asortymentu robót :
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowokontrolne,
 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
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 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,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom
ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 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. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca moŜe zapewnić do badań laboratorium obce – moŜe zlecać badania
laboratoryjne.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od
wykonawcy przeprowadzania badań w celu przedstawienia, Ŝe poziom ich wykonania jest
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
moŜna 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.
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W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy.
6.4. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona
do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
6.6. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy
będą czytelne, w porządku chronologicznym. 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 naleŜ wpisywać :
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
 datę przekazania przez Wykonawcę projektu organizacji robót, planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakości i harmonogramu,
 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,
 wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
 daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robót na polecenie Inspektora
Nadzoru,
 daty zgłoszenia do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, zgłoszenia robót
do odbiorów częściowych i końcowego oraz daty odbiorów lub odrzucenia robót,
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, mające wpływ na
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z
warunków klimatycznych,
 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakończeniu realizacji robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
 dane na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem
kto je przeprowadził,
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 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził,
 szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym
dostarczonych i uŜytych dostaw,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
2) Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego
elementu robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru.
3) Pozostałe dokumenty.
 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 Protokoły przekazania terenu budowy,
 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
 Protokoły odbioru robót,
 Protokoły z narad i ustaleń,
 Korespondencja na budowie.
4) Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie zamawiającego. Będą
odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) aktualizacji na Ŝądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
c) przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do
księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo lub pionowo wzdłuŜ linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.
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Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w
ksiąŜce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do KsiąŜki obmiaru, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Jednostki obmiarowe naleŜy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem
robót).
Sposób obmierzania poszczególnych robót naleŜy przyjmować zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać waŜne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych
w celu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku
wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegają następującym etapom odbioru :
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
b) odbiorowi częściowemu.
c) odbiorowi końcowemu.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru,
Ŝe występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.
8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór końcowy robót.
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
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końcowego będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczególności z:
a) Umową,
b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
d) Ofertą Wykonawcy.
2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
3.Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z
obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru końcowego
operatu, zawierającego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego
prawidłowość i kompletność oraz dopuszczenie operatu do odbioru końcowego.
5. Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję Ŝe jakość
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwa uŜytkowania Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru
końcowego kierownik budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie
uzupełniające lub zamienne).
 Dziennik budowy i KsiąŜkę obmiarów (oryginał).
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
ST.
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i
przekazania,
 oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów
kontraktowych.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 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.
8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.1. „Odbiór końcowy robót. Zasady odbioru końcowego robót”.
Odbiór pogwarancyjny powinien odbyć się nie później niŜ na 28 dni przed zakończeniem
okresu gwarancji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne.
Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.
Podstawą płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa skalkulowane przez
Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla poszczególnych pozycji Przedmiaru robót.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią,
 wartość uŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na
teren budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypoŜyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i
innych),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,
 pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty
za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie
rusztowań itp., koszty wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek wraz
z opłatami wysypiskowymi,
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za
zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do
sieci, opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu i inne,
 inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST.
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
szczegółowych ST.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte
szczegółowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 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, opłaty/dzierŜawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za
wbudowanie urządzeń w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie
nieruchomości, przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 utrzymanie płynności ruchu publicznego,
 bieŜące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umoŜliwiającym
ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, Koszt likwidacji
objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy i normatywy.
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjątkowych przypadkach moŜna dopuścić stosowanie innych norm i
przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.
10.2. Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
NajwaŜniejsze z nich to :
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z aktami wykonawczymi.
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z aktami wykonawczymi.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót termo-modernizacyjnych, w zakresie docieplenia i pokrycia stropodachu
realizowanych w ramach zadania p.n.:
„Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem”
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane do wykonania w ramach robót
termomodernizacji budynku
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i ST-00 – „Wymagania ogólne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montaŜowych a takŜe instrukcją ITB.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogólne dot. robót podano w części – Specyfikacja
ogólna ST.00.00„Wymagania ogólne”. Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z
zapisów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB
producentów i dostawców materiałów, aprobat technicznych i urządzeń oraz niniejszej
specyfikacji.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części –
„Wymagania ogólne”.
Wykaz niezbędnych materiałów wynika z przyjętych rozwiązań projektowych .
2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Szczegółowe wymagania dotyczącej materiałów zawarto w części opisowej Przedmiaru robót
Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych naleŜy stosować materiały zgodne
z:
- zestawieniem materiałów załączonym do kosztorysu przedmiarowego,
- nakładami KNR i KNNR dot. wykonania robót ogólnobudowlanych,
- odpowiadające parametrami technicznymi materiałom zgodnie z :
 Aprobatą Techniczną AT/2000-11-0041,
 Aprobatą Techniczną AT/2002-11-0233,
Właściwości uŜytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Są to:
1. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z
Polską Normą lub aprobatą techniczną.
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2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i
normami.
Materiał przed wbudowaniem kaŜdorazowo musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Płyty „styropapy” składają się ze styropianu samogasnącego, o gęstości min. 20 kg/m3,
oklejonego jednostronnie papą asfaltową podkładową.
ObrzeŜe płyty, w zaleŜności od typu, moŜe być proste lub frezowane:
Przyjęto docieplenie z płyt o krawędzi frezowanej na „zakładkę”.
• wymiary płyt w planie c x d [mm x mm] 500 x 1000 oraz 1000 x 1500
• λ = 0,04 W/mK
Pokrycie dachu ( po warstwie podkładowej stanowiącej część styropapy), to papa asfaltowa
zgrzewalna podkładowa a następnie wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Spodnia strona papy pokryta jest folią z
tworzywa sztucznego.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE papy zgrzewalnej, modyfikowana SBS, wierzchniego
krycia:
_ gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2
_ zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2
_ maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuŜ/w poprzek, min700 / 500 N
_ wydłuŜenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuŜ / poprzek, min. 40 / 40 %
_ giętkość w obniŜonych temperaturach - 25º C
_ odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C
_ grubość 4,4 ±0,2 mm
_ długość rolki 7,5 m
_ szerokość rolki 1,0 m
_ gwarancja min.10 lat
Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć
dachowych.
Papę moŜna stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych.
Papę mocuje się do podłoŜa metodą zgrzewania.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.
Do wykonania wszystkich robót naleŜy uŜyć sprzętu zgodnego z zestawieniem załączonym
do kosztorysu przedmiarowego.
Sprzęt inny, moŜe zostać uŜyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-00.
Płyty jednakowego typu i odmiany, o jednakowych wymiarach powinny być pakowane w
pakiety. Płyty w pakiecie naleŜy zabezpieczyć przed wzajemnym przemieszczaniem się i
uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania.
Pakiety naleŜy przechowywać w przewietrzanych pomieszczeniach (co najmniej pod
zadaszeniem) bez otwartych źródeł ognia, rzędami, najwyŜej w dwóch warstwach,
pozostawiając między rzędami i ścianami wolne przestrzenie umoŜliwiające dostęp. Miejsce
składowania powinno być wyposaŜone w środki przeciwpoŜarowe.
Płyty „styropapy” moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety naleŜy układać
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ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
W pracach naleŜy uŜywać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewoŜonych
towarów.
Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie
technicznej wyrobu.
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem wszelkich
środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych,
Transport inny jest moŜliwy do realizacji pod warunkiem, Ŝe zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST-00.
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieŜącej
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia
odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje
zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, Ŝe zastosowane materiały
spełniają wymagane normami warunki techniczne przed rozpoczęciem robót
5.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1. Roboty rozbiórkowe naleŜy przeprowadzić sposobem ręcznym za pomocą tradycyjnych
narzędzi ręcznych, elementy pokrycia dachowego składować w odpowiednio przygotowane
do tego celu pojemniki, którymi odbywać się będzie transport na wysypisko śmieci celem
utylizacji papy. Elementów zerwanego pokrycia nie wolno zrzucać z dachu.
2. Ściany murowane , kominy rozbierać ostroŜnie warstwami przy zastosowaniu lekkich
rusztowań
3. Elementy rozbiórkowe naleŜy wywieźć na wysypisko odpadów komunalnych.
4. Istniejące pokrycie z papy doprowadzić do stanu zgodnego z projektem.
5.2. Roboty murowe
1. Zamurowania wykonać z cegły pełnej klasy 35 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
1,5 MPa
2. Mur łączyć z istniejącym na strzępie lub prętami stalowymi wklejonymi w istniejącą ścianę
i osadzonymi w spoinach ściany murowanej.
3. Mur winien być wykonany zgodnie z p. 9.3.2. i 9.3.4. t. 1 część 2 „Warunków technicznych
wykonania i odbioru robót ...” Arkady 1990 r.
4. Dopuszczalne odchyłki:
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów na dl. 1 m – 3 mm,
- odchylenia od pionu na wys. 1 kondygnacji - 6 mm.
5.3. Roboty dociepleniowe i pokrywcze
1. Jako docieplenie stropodachu zastosowano stryropapę. Grubość warstwy ocieplającej
wynosi 15 cm. Wykonując ocieplenie naleŜy ściśle się trzymać zaleceń i rozwiązań
systemowych producenta oraz Specyfikacji Technicznej.
2. Płyty warstwowe termoizolacyjne „ Styropapa” przeznaczone są do wykonywania izolacji
termicznej dachów, tarasów i części podziemnych budynków. Stosuje się je od strony
zewnętrznej stropodachów.
Płyty powinny być układane na niepalnych podłoŜach np.: z blach fałdowych, betonowych, z
gładzi cementowej, na juŜ istniejących pokryciach papowych. Powierzchnia podłoŜa powinna
tworzyć równą płaszczyznę. Bezpośrednio na płytach PSK moŜna wykonywać pokrycia
dachowe z pap zgrzewalnych.
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Przymocowanie płyt do podłoŜa dokonać przy uŜyciu klejów lub łączników mechanicznych
objętych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB, dopuszczającymi te wyroby do tego
typu zastosowań.
ZuŜycie kleju i ilość łączników wynika z uwzględnienia sił ssania wiatru (naleŜy wyodrębnić
strefy dachu: środkową, krawędziową, naroŜną) oraz siły przyczepności kleju i nośności
łącznika (wartości te podają producenci).
Kleje i łączniki znajdują się w ofercie systemowej dostawcy materiału.
Kolejność wykonywania robót:
1. prace przygotowawcze (oczyszczenie podłoŜa pod płyty termoizolacyjne),
2. zagruntowanie podłoŜa,
3. ułoŜenie płyt termoizolacyjnych,
4. wykonanie nowego pokrycia dachowego – papa podkładowa i papa termozgrzewalna,
5. wykonanie nowych obróbek blacharskich.
1. Prace przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do mocowania płyt termoizolacyjnych istniejące pokrycie papowe
naleŜy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń . JeŜeli istnieją pęcherze, to naleŜy je naciąć,
podsuszyć i podkleić. W przypadku występowania fałd naleŜy je ściąć lub naciąć i przykleić.
Niewielkie nierówności podłoŜa zaleca się zniwelować poprzez przyklejenie 2-3 warstw z
asfaltowych pap podkładowych. Wskazane jest „podziurawienie” starego pokrycia w celu
udroŜnienia i umoŜliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych.
2. Zagruntowanie podłoŜa.
W celu polepszenia przyczepności zaleca się zagruntowanie środkiem bitumicznym Icopal
Water Primer lub innym środkiem odpowiadającym przyjętemu systemowi docieplenia
istniejącego podłoŜa papowego. Przed zagruntowaniem dachu naleŜy oczyścić i wyrównać
jego powierzchnię. Środek gruntujący naleŜy wcierać za pomocą szczotek lub wałka w suche
podłoŜe. Po zagruntowaniu podłoŜa musi ono dobrze wyschnąć, tworząc jednolitą powłokę.
3. UłoŜenie płyt termoizolacyjnych.
Płyty laminowane papą naleŜy mocować za pomocą kleju bitumicznego do klejenia
styropianu. Oprócz mocowania za pomocą kleju zaleca się dodatkowo zastosowanie
łączników mechanicznych (około 4 łączniki/m2).
Uwaga:
• Płyty laminowane jednostronnie PSK naleŜy do podłoŜa przyklejać klejem bitumicznym
trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia płyt styropianowych
(klej nanosi się pasmowo – 3-4 paski szerokości ok. 4 cm na szerokości1 m – zuŜycie kleju
ok. 0,3-0,5 kg/m2).
• Płyty laminowane dwustronnie PSK 2 moŜna kleić do podłoŜa lepikiem asfaltowym bez
wypełniaczy stosowanym na gorąco.
• W strefie brzegowej i naroŜnej dachu, płyty PSK i PSK 2 naleŜy dodatkowo mocować za
pomocą łączników mechanicznych lub zwiększyć zuŜycie kleju. Ze względu na wysoki opór
dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi często konieczność odpowietrzania pokrycia, naleŜy
zastosować kominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2).
4. Zamontowanie kominków wentylacyjnych.
W miejscach planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych naleŜ wyciąć otwory
zarówno w izolacji termicznej, jak i w układanej warstwie papy. Papę naleŜy dokładnie
zgrzać do kołnierza kominka i do podłoŜa. Styk papy z wlotem kominka naleŜy uszczelnić
kitem trwale plastycznym.
5. Wykonanie nowego pokrycia dachowego.
W projekcie przewidziano wykonanie pokrycia dwuwarstwowego. Jako wierzchnią warstwę
pokrycia dachowego, zastosowanie 1 warstwy papy termozgrzewalnej odpowiadające
parametrom pap Zdunbit WF. Papę tą naleŜy zgrzewać na całej powierzchni do płyty
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laminowanej. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej naleŜy
zgrać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe
zgrzewać na szerokości 15 cm.
Składowanie i transport pap zgrzewalnych
Rolki pap naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap naleŜy
przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej,
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.
Podstawowe zasady wykonawcze
Rolki pap mogą być przewoŜone w kontenerach lub na paletach.
Sprzęt i narzędzia
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
• palnik gazowy jednodyszowy z węŜem,
• mały palnik do obróbek dekarskich,
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyskowy z węŜem (w przypadku zgrzewania
duŜych powierzchni),
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
• szpachelka,
• nóŜ do cięcia papy,
• wałek dociskowy z silikonową rolką,
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe słuŜą do wykonywania detali i obróbek
z pap zgrzewalnych. WąŜ do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby
umoŜliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej.
Butle gazowe powinny waŜyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka słuŜy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania
poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i
wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w
tym celu szpachelką.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z
piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.
Zasady ogólne
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania
zabezpieczeń wodochronnych. RóŜnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych
przy uŜyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych
właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:
• duŜej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
• wysokiej trwałości, co wiąŜe się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości
pozostałym elementom pokrycia dachowego.
Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych
naleŜy pamiętać o 10 podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni końcowy
sukces, to znaczy prawidłowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez
kilkudziesięcioletni okres czasu.
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1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować
o konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych).
2. Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu.
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej
niŜ:
• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
• +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezpośrednio przed zgrzaniem.
Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego
oprzyrządowania.
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy naleŜy układać pasami równoległymi do
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną
duŜą masą moŜliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny
spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych
umoŜliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego teŜ względu nachylenie połaci dachowej
nie powinno być mniejsze niŜ 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to moŜliwe przewidzieć
większe spadki.
Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z
dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie papy (z którym
łączona będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania
polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy papy aŜ do momentu
zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki,naleŜy docisnąć zakład,
uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy naleŜy tak
dobrać, aby pojawił się wypływ masy o Ŝądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość
przesuwania rolki moŜe powodować zbyt duŜy lub niejednakowej szerokości wypływ masy.
Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady:
• podłuŜny 8 cm,
• poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze
szczególną starannością . Po ułoŜeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać posypką w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
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W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak
aby zakłady (zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień
papy na zakładach, zaleca się przycięcie naroŜników układanych pasów papy leŜących na
spodzie zakładu pod kątem 45°. Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac
dekarskich nie są przedmiotem niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. NaleŜy
jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące
pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy przeciwpoŜarowe.
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzieŜ roboczą i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na
wysokości.
Zasady przygotowywania podłoŜy
PodłoŜa przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych
wymogów:
• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoŜa zapewniająca przeniesienie
występujących obciąŜeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu,
• wymagana jest równość podłoŜa, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody,
przyczepność papy do podłoŜa i estetykę wykonania pokrycia,
• podłoŜa powinny być odpowiednio zdylatowane,
• podłoŜe powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem
asfaltowym, np.: ICOPAL PRIMERCLASSIC, ICOPAL WATER PRIMER, SIPLAST
PRIMER, lub innym odpowiednikiem systemowym,
• zaleca się, aby styki podłoŜa z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były
złagodzone elementami typu IZOKLIN.
PodłoŜa betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ułoŜone na warstwie izolacji termicznej,
powinny mieć grubość min. 3,5 cm. PodłoŜe naleŜy zdylatować na pola o boku 1,5-2 m.
Wylewki powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi.
Na przekryciu z średniowymiarowych elementów prefabrykowanych (np. płytki korytkowe)
wymagane jest ułoŜenie wylewki grubości 3-4 cm. PodłoŜa betonowe i z zaprawy
cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułoŜeniem pokrycia papowego wilgotność
mniejszą niŜ 6%. W przypadku wilgotności wyŜszej naleŜy się liczyć z obniŜoną
przyczepnością ułoŜonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pęcherzy w
pokryciu. Przed przystąpieniem do robót pokrywczych podłoŜe naleŜy zagruntować
roztworem asfaltowym np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER, lub SIPLAST
PRIMER, lub odpowiednikiem systemowym.
PodłoŜe naleŜy oczyścić i zagruntować środkami gruntującymi wchodzącymi w skład linii
produktów ICOPAL BITUMEN LIQUIDS®.
PodłoŜa z płyt izolacji termicznej.
Wymagana jest taka ich wytrzymałość i sztywność, aby pod wpływem przewidzianych
nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spełnione są przez:
• płyty styropianowe (ze styropianu samogasnącego) odmiany PS-E FS 20,
Przed przystąpieniem do układania płyt naleŜy sprawdzić prawidłowość spadków oraz
wykonać wszystkie poprzedzające roboty typu: montaŜ świetlików, wywietrzników, masztów
antenowych itp. PodłoŜe z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed
zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez niezwłoczne ułoŜenie na nim co najmniej jednej
warstwy papy.
Zasady wentylacji pokrycia papowego
Przed przystąpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z uŜyciem pap zgrzewalnych
naleŜy kaŜdorazowo dokonać dokładnego przeglądu dachu, zwracając szczególną uwagę na
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• sposób odprowadzenia wód opadowych –stan techniczny rynien, rur spustowych, sztucerów,
koryt odpływowych, wyprofilowanie spadków dachu,
• stan techniczny wszystkich obróbek znajdujących się na dachu (murów ogniowych,
kominów, dylatacji itp.)
• stan techniczny istniejącego pokrycia papowego; jego stopień zniszczenia i zawilgocenia,
ilość uszkodzeń mechanicznych, występowanie purchli.
Na podstawie oględzin dachu naleŜy podjąć decyzję ( w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru)
o:
• konieczności zerwania starego pokrycia lub jego pozostawieniu celem renowacji,
• wyborze technologii i rodzaju materiału (papa zgrzewalna czy mocowana mechanicznie),
• konieczności zastosowania wentylacji pokrycia.
Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd,
zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze naleŜy naciąć „na krzyŜ”, wywinąć i osuszyć, a
następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia naleŜy ściąć i
wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, naleŜy je wyciąć aŜ do podłoŜa, po czym
wkleić łaty z nowych pap.
W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w większości
naprawianych dachów, naleŜy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków
wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu).
W tym przypadku przygotowane wcześniej podłoŜe naleŜy podziurawić w celu udroŜnienia i
umoŜliwienia odprowadzenia wilgoci. (Zaleca się wykonanie ok. 10 otworów na 1m2,
np.wiertłem śr.10, aŜ do warstwy zawilgoconej).
Drogi komunikacyjne na dachu
W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy
zaplanować i wykonać drogi komunikacyjne. Dotyczy to zwłaszcza dachów na obiektach
przemysłowych, na których znajdują się urządzenia wymagające bieŜących konserwacji lub
okresowych przeglądów.
5.4. Tynki
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
1) Roboty tynkowe będą polegać na połoŜeniu nowych tynków na zamurowanych ściankach i
kominach oraz uzupełnieniu tynków na istniejących płaszczyznach tynków w obrębie
stropodachu
2) Zasady ogólne, których naleŜy przestrzegać przy wykonywaniu tynków są następujące:
a) przed rozpoczęciem robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty
podtynkowe i zamurowania ,
b) podłoŜe powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność
tynku,
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości
podłoŜa oraz jego charakteru uŜytkowego,
d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłoŜem, a przy tynkach
wielowarstwowych równieŜ poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać
na całej powierzchni,
e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie wyŜszej niŜ 50oC,
f) świeŜe tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem, w przypadku
prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur, tynki cementowo-wapienne
powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1 tygodnia) zwilŜane wodą.
3. Przygotowanie podłoŜa:
PodłoŜa tynków powinny odpowiadać normom PN-70/B-10100, PodłoŜe powinno być równe,
ale szorstkie, mocne, równe, nie pylące, bez rys i pęknięć.
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4. Przyczepność tynku do podłoŜa polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z
podłoŜem powinna zapewniać takie przyleganie i zespolenie tynku z podłoŜem, aby po
stwardnieniu nie występowały odparzenia, pęcherze, itp.
Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach dwu lub trójwarstwowych, nie
powinna być mniejsza niŜ przyczepność całego tynku do podłoŜa.
5. Parametry techniczne tynku:
a) przyczepność do podłoŜa 0,25 MN/m2,
b) grubość tynku 1,5 cm,
c) prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnie powinny być
wykonane tak, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome i tworzyły jedną płaszczyznę
z tynkiem istniejącym, krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być
prostoliniowe, kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami
prostymi.
Zakres wykonywania robót objętych ST:
· przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty
podtynkowe oraz zamurowania.
· tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie wyŜszej niŜ + 50oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu
doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0oC. Dopuszcza się wykonywanie tynków w
niŜszych temperaturach, przy zastosowaniu środków zabezpieczających, zgodnie z
wytycznymi ITB,
· w okresie wysokich temperatur, świeŜo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie
wiązania i twardnienia, tj. około 1 tygodnia, naleŜy zwilŜać wodą,
· przygotowanie podłoŜa murowego polega na pozostawieniu nie zapełnionych zaprawą spoin
na głębokość 10-15 mm od lica muru, bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe oczyścić z
kurzu, usunąć plamy np. z rdzy i substancji tłustych, a nadmiernie suchą powierzchnię
zwilŜyć wodą,
· tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu, rodzaj obrzutki uzaleŜniony
jest od podłoŜa. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko.
· marka zaprawy na narzut powinna być niŜsza niŜ na obrzutkę,
· obrzutkę na podłoŜach ceramicznych naleŜy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stoŜka pomiarowego o grubości 3-4 mm,
· narzut wierzchni naleŜy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrównywania naleŜy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną stale
w jednym kierunku,
· na narzut stosować zaprawę cementowo wapienna 1:2. Zaprawa powinna mieć konsystencję
odpowiadającą 7-10 cm zagłębienia stoŜka pomiarowego. Na zakończenie pracy tynkarskiej
zacierać narzut w zaleŜności od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packą drewnianą lub
filcową.
Zasady ogólne, których naleŜy przestrzegać przy wykonywaniu tynków określone są w PN70/B-10100.
Wymagania i tolerancje wg PN-70/B-10100.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Pozostałe roboty naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych. [1] oraz warunkami określonymi w pkt.5.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów
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i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać
parametrom wyszczególnionym w pkt.2.2. Materiały muszą odpowiadać takŜe warunkom
określonym w pkt.5
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części – „Wymagania ogólne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Całość robót wg SST
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części – „Wymagania ogólne” w ST-00.Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki
pozytywne. Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z specyfikacjami
technicznymi odbieranych elementów.
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w
specyfikacjach
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej
Jednostką obmiarową dla robót budowlanych w zakresie ocieplenia i pokrycia stropodachu
jest całość robót, które są objęte zakresem projektu i ST.
Na jednostkę przedmiaru składają się następujące roboty:
- roboty rozbiórkowe obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, częściowe roboty
rozbiórkowe pokrycia, likwidacja nierówności ułoŜonych warstw pokrycia, ewentualne
rozbiórki podłoŜa, wymagane rozbiórki kominów i czapek kominowych, ewentualnie części
ścianek attykowych, instalacji odgromowej,
- roboty związane z wykonaniem niezbędnych dylatacji stropodachu,
- roboty związane z wykonaniem nowych ścian, kominów, czapek ewentualnie
przemurowaniem fragmentów,
- roboty tynkarskie związane ze skuciem starych tynków, wymianą tynków, wykonaniem
nowych tynków, wykonaniem gładzi na powierzchni kominów oraz ścianek attyk, ścian
ogniowych itp.
- roboty malarskie związane z wykonaniem robót malarskich wszystkich obróbek
blacharskich oraz kominów i ścianek attykowych.
- roboty dociepleniowe związane z wykonaniem dociepleń na powierzchni stropodachu,
- roboty pokrywcze stropodachu w zakresie ułoŜenia warstwy papy wierzchniego krycia,
- wykonanie wszystkich obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej,
- montaŜ wszystkich elementów wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania
obróbek blacharskich,
- montaŜ rynien i rur spustowych wraz z niezbędnym wykonaniem rynhaków oraz haków do
rur spustowych w odpowiedniej długości,
- montaŜ instalacji odgromowej opisany w odpowiedniej specyfikacji branŜowej,
- montaŜ instalacji podgrzewania rynien i wpustów dachowych opisany w odpowiedniej
specyfikacji branŜowej,
- wywóz gruzu i papy na wysypisko wraz z kosztami składowania gruzu i papy,
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze
sztuką budowlaną, wykonania docieplenia i pokrycia stropodachu wentylowanego w zakresie
określonym w projekcie wykonawczym. Zawarte w przedmiarach robót oraz w opisach do
poszczególnych pozycji przedmiarowych, zgodnie z przyjętą podstawą wyceny roboty są
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tylko szacunkowym przybliŜeniem zakresu robót i nie mogą być podstawą do wyliczenia
wartości robót.
9.2 Szczegółowy zakres prac objętych płatnością
Szczegółowy zakres prac objętych płatnością określa następująca dokumentacja:
1. Przedmiar robót
2. Specyfikacja techniczna
Płatnością jest wykonanie wszystkich robót jak wyŜej stanowiących jednostkę obmiaru czyli
komplet robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Przepisy ogólne
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, Tom I –
Warszawa 1990,ARKADY,
2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,
3. Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
4. Karty i instrukcje techniczne producentów materiałów i urządzeń,
5. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych.
10.2 Polskie Normy
1. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
3. PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości.
4. PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe.
5. PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciąŜenia technologiczne i montaŜowe.
6. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
7. PN-99/B-20130: Płyty styropianowe (PS-E)
8. PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
Wszystkie PN i BN dotyczące uŜytych przy robotach surowców, materiałów i urządzeń, w
tym:
PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych
PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech
fizycznych wytrzymałościowych
PN-86/B-04360 Spoiwo gipsowe. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-90/B-145041 Zaprawy budowlane cementowe
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 B1 1- 12/72, poz. 139
PN-82/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania
PN-82/B-04631 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła
PN-75/B-12002 Cegła drąŜona wypalana z gliny - dziurawka
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PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiana 1 B14/92,
poz. 18
PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej,
dotyczące elementów budynków
PN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami. Lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.00
„ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH”

Grupa robót : 453 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robót : 4531 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategorie robót : 45312 - Ochrona odgromowa

SPIS TREŚCI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.3 Określenia podstawowe
1.4 Wymagania dotyczące wykonywania robót
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania
2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
2.3 Wymagania techniczne
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Ogólne zasady wykonania robót
4.2 Szczegółowe zasady wykonania robót
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1 Ogólne zasady kontroli jakości
5.2 Kontrola jakości wykonania robót
6. OBMIAR ROBÓT
6.1 Zasady obmiaru robót
6.2 Jednostka obmiarowa
7. ODBIÓR ROBÓT
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
8.2 Cena jednostki obmiarowej
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1 Przepisy ogólne i inne dokumenty
9.2 Polskie Normy
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA .
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót elektrycznych przy wykonaniu wymiany instalacji odgromowej w
Specyfikacja
budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej. Przebudowa obejmuje zewnętrzne
urządzenia ochrony odgromowej: zwody, przewody odprowadzające i uziom.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia
standardu i jakości wykonywanych robót, w zakresie sposobu wykonania, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. ST
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Określenia branŜowe – elektryczne są zgodne z obowiązującymi normami oraz niŜej
wyszczególnionymi definicjami pojęć :
1.3.1. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących ze sobą
elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do
określonych celów.
1.3.2. Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze
sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a
takŜe urządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i
zasilania odbiorników energii elektrycznej.
1.3.3. Instalacje siłowe - instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o duŜych mocach
znamionowych, np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urządzenia ogrzewcze,
przepływowe podgrzewacze wody
1.3.4. Obwody administracyjne - grupa odbiorów (obwodów) słuŜąca ogółowi mieszkańców
danego budynku. Do obwodów administracyjnych zalicza się: obwody oświetlenia klatek
schodowych, innych pomieszczeń technicznych, obwody zasilania maszynowni dźwigów,
hydroforni, węzłów cieplnych itp.
1.3.5. Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio
połączonych z sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem
energii oraz chronionych przed przewęŜeniami wspólnym zabezpieczeniem. Składa się z
przewodów będących pod napięciem, przewodów ochronnych oraz związanych z nimi
urządzeń rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposaŜeniem dodatkowym
1.3.6. Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy - instalacja odbiorcza) obwód, do którego bezpośrednio przyłączone są odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda
wtyczkowe. Ma zapewnić moŜliwość zasilania wszelkiego rodzaju odbiorników
elektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w sposób dogodny i bezpieczny
1.3.7. Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę
przed dotykiem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przed dostaniem się ciał
stałych i wnikaniem wody
1.3.8. Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego
przed skutkami rozpływu prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym.
1.3.9. Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed
bezpośrednim uderzeniem piorunu
1.3.10. Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany
do obrotu, określone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej
innych niŜ dyrektywy nowego podejścia
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1.3.11. Izolacja podwójna - izolacja składająca się z izolacji podstawowej oraz niezaleŜnej
od niej izolacji dodatkowej
1.3.12. Klasa ochronności - umowne oznaczenie cech budowy urządzenia elektrycznego,
określające moŜliwości objęcia go ochroną przed dotykiem pośrednim (ochroną przy
uszkodzeniu
1.3.13. Część czynna - przewód lub część przewodząca urządzenia lub instalacji elektrycznej,
która moŜe znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej,
lecz nie pełni funkcji przewodu ochronnego.
Częścią czynną jest przewód neutralny N, natomiast nie jest nią przewód ochronny PE ani
ochronno-neutralny PEN.
1.3.14. Części jednocześnie dostępne - przewody lub części przewodzące urządzenia, które
mogą być dotknięte jednocześnie przez człowieka lub zwierzę. Są nimi części czynne
przewodzące dostępne i obce, przewody ochronne i uziomy
1.3.15. Część przewodząca dostępna - część przewodząca instalacji elektrycznej, dostępna
dla dotyku palcem probierczym według PN/E-08507, która moŜe zostać dotknięta, i która w
warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się pod napięciem, lecz moŜe znaleźć się
pod napięciem w wyniku uszkodzenia
1.3.16. Część przewodząca obca - część przewodząca nie będąca częścią urządzenia ani
instalacji elektrycznej, która moŜe znaleźć się pod określonym potencjałem (zwykle pod
potencjałem ziemi). Zalicza się do nich metalowe konstrukcje, rurociągi przewodzące,
podłogi i ściany
1.3.17. Rozdzielnica główna budynku - zespół odpowiednio dobranej i połączonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach
funkcjonalnych, słuŜący do zasilania i zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających oraz
obwodów administracyjnych
1.3.18. Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do celów takich, jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub
wykorzystywanie energii elektrycznej. Są nimi np. maszyny, transformatory, aparaty,
przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki
1.3.19. Urządzenie piorunochronne - kompletne urządzenie stosowane do ochrony
przestrzeni przed skutkami piorunów. Składa się ono z zewnętrznego i wewnętrznego
urządzenia piorunochronnego
1.3.20. Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w
gruncie w celu zapewnienia z nim połączenia elektrycznego
1.3.21. Uziom otokowy - uziom poziomy ułoŜony wokół chronionego obiektu
1.3.22. Złącze instalacji elektrycznej - urządzenie elektryczne, w którym następuje
połączenie elektryczne wspólnej sieci rozdzielczej z instalacją elektryczną odbiorcy
1.3.23. Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) - część obwodu elektrycznego, która wraz z
odgałęzieniami stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje
odbiorcze
1.3.24. Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposaŜony w odpowiednią
aparaturę (rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowokontrolną), słuŜący do
zasilania obwodów (odbiorów) administracyjnych budynku. Tablice obwodowe są
przewaŜnie instalowane w pobliŜu odbiorników przez nie zasilanych
1.3.25. Rozdzielnica (tablica) piętrowa - blok funkcjonalny wyposaŜony w odpowiednią
aparaturę (rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowokontrolną), słuŜący do
doprowadzenia energii elektrycznej do więcej niŜ jednego mieszkania, w obrębie tej samej
klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Tablica piętrowa słuŜy równieŜ
do doprowadzenia innych instalacji do mieszkań - np. telefonicznych, domofonowych itp
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1.3.26. Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu (kabla), przewodów (kabli) lub
przewodów szynowych oraz elementów mocujących, a takŜe, w razie potrzeby, osłon
przewodów (kabli) lub przewodów szynowych
1.3.27. Oświetlenie awaryjne - oświetlenie elektryczne, samoczynnie włączające się w
przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie
dostatecznej widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz
umoŜliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne); oświetlenie
awaryjne jest zasilane z awaryjnych źródeł zasilania poprzez niezaleŜne obwody
oświetleniowe lub część obwodów oświetlenia podstawowego
1.3.28. Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych
i części przewodzących obcych, wykonane w celu uzyskania wyrównania potencjałów
1.3.29. Zwód - część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego
przyjmowania wyładowań atmosferycznych
1.3.30. Główna szyna (zacisk) uziemiająca - szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączania
do uziomów przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz
przewodów uziemień funkcjonalnych (roboczych), jeśli one występują
1.3.31. Przewód odprowadzający - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) łączący
zwód z przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym
1.3.32. Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą
z uziomem
1.3.33. Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową
całość. Do niego zalicza się równieŜ odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie
robót przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się równieŜ odbiór robót
zlecony jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy
1.3.34. Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas
którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru końcowego dokonuje się
sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie pod
kątem ich prawidłowego i bezpiecznego działania
1.3.35. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących,
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.3.36. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w wymaganiach ogólnych.
1.4. Wymagania dotyczące wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z zapisów dokumentacji kosztorysowej,
ST oraz instrukcji technicznych producentów i dostawców materiałów i urządzeń.
· Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru
· Urządzenia elektryczne i aparatura winny być instalowane zgodnie z projektem i
wyposaŜone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o
zagroŜeniu i ich przeznaczeniu
· Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące zespół (brygadę) lub firmę o
profilu elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem robót.
Przy wykonywaniu robót instalacyjno-montaŜowych mogą być więc zatrudnione osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia
· Wyznaczyć kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie budowy
instalacji i urządzeń elektrycznych

str. 37

· Prace prowadzone w pobliŜu urządzeń będących pod napięciem wykonywać ze szczególną
ostroŜnością, stosując wymagane przepisami środki organizacyjne i techniczne BHP
określone w przepisach związanych
· NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich
· Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny osoby posiadające równowaŜne
uprawnienia do wykonywania pomiarów
· Po wykonaniu wszystkich związanych z montaŜem instalacji robót naleŜy dokonać
sprawdzenia odbiorczego. Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić dokumentację
powykonawczą, protokoły odbiorów częściowych, oświadczenia wykonawcy oraz wymagane
atesty i certyfikaty
2. MATERIAŁY .
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części – ST
00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykaz niezbędnych materiałów wynika z dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz przyjętej technologii wykonania robót.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w części opisowej kosztorysu
przedmiarowego
Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować materiały zgodne z
zestawieniem materiałów załączonym do kosztorysu przedmiarowego,
Właściwości uŜytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby
wykonane wg. indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i
normami. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na
Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.
2.3. Wymagania techniczne
Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosować się podstawowe
wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urządzenia, aparaturę i materiały
elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać wymagania formalne i określone wymagania
techniczne.
3. SPRZĘT .
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania robót wynika z dokumentacji projektowej i
przyjętej technologii wykonania robót. Stosowanie innego sprzętu wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.
4. WYKONANIE ROBÓT .
4.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty branŜowe – elektryczne naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych oraz wytycznymi producentów
urządzeń.
- Urządzenia elektryczne winny być instalowane zgodnie z projektem i wyposaŜone w
tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o zagroŜeniu i ich przeznaczeniu.
- Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące zespół (brygadę) lub firmę o
profilu elektrycznym, uprawnioną do wykonywania prac związanych z montaŜem instalacji
elektrycznych. Przy wykonywaniu robót instalacyjno – montaŜowych mogą być więc
zatrudnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami
uprawnienia.
- Wyznaczyć kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane w
zakresie budowy instalacji i urządzeń elektrycznych.
- Prace prowadzone w pobliŜu urządzeń będących pod napięciem wykonywać ze szczególną
ostroŜnością, stosując wymagane przepisami środki organizacyjne i techniczne BHP
określone w przepisach związanych.
- NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny dwie osoby posiadające równowaŜne
uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzają swoimi
podpisami protokoły pomiarowe stwierdzające poprawność wykonania instalacji.
- Po wykonaniu wszystkich robót związanych z budową linii kablowej i oświetlenia
drogowego naleŜy dokonać sprawdzenia odbiorczego oraz wykonać pomiary ochronne
4.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót określa ST. Zakres wykonywanych robót
obejmuje :
4.2.1 Wykonanie instalacji odgromowej.
· DemontaŜ starej instalacji odgromowej na dachu budynku,
· DemontaŜ istniejących zwodów pionowych na ścianie,
· Na dachu wykonać zwody poziome z drutu FeZn ø8mm,
· Zwody niskie na połaci dachu mocować na uchwytach .
· Przewody odprowadzające na ścianach budynku wykonane z drutu odgromowego FeZn
ø8mm, które naleŜy rozmieścić zgodnie z istniejącym układem.
· Złącza kontrolne mocować na wysokości 1,2-1,6m na elewacji budynku w typowych
skrzynkach PCV naściennych.
· Połączyć kominy, rynny i inne części metalowe na dachu do instalacji odgromowej.
· Sprawdzić połączenie przewodów odprowadzających w miejscach połączenia z uziomem
budynku, w tym celu naleŜy przeprowadzić pracę odkrywkowe.
· Wykonać pomiar rezystancji uziemienia na wszystkich złączach kontrolnych.
W wypadku negatywnego pomiaru rezystancji uziomu wykonać szpilkowe uziomy
uzupełniające bądź wykonać dodatkowy uziom otokowy wokół budynku. Materiały z badań i
pomiarów uziomu stanowić będą załączniki do materiału kolaudacyjnego odbioru
końcowego.
4.2.2 Ochrona przeciwporaŜeniowa.
Jako ochronę przeciwporaŜeniową zastosowano :
a) ochronę podstawową - izolacja części czynnych urządzeń i przewodów
b) ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim- samoczynne wyłączenie zasilania w sieci
TN-S
c) ochronę uzupełniającą - połączenia wyrównawcze główne i miejscowe
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Do wykonania ochrony przeciwporaŜeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystano Ŝyły
ochronne PE i neutralne N przewodów. śyły PE nie naleŜy zabezpieczać ani przerywać
stykami łączników. Po wykonaniu instalacji elektrycznych obiektu naleŜy sprawdzić ciągłość
przewodów PE i N – wyniki pomiarów przedstawić protokołem. Całość ochrony przed
poraŜeniem prądem elektrycznym wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 603644-41.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Kontrola jakości wykonania robót
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieŜącej
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru) lub
odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia
odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje
zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, Ŝe zastosowane materiały
spełniają wymagane normami warunki techniczne. Materiały posiadające atest producenta
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do uŜycia bez badań.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót,
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót
z dokumentacją projektową i ST.
6. OBMIAR ROBÓT .
6.1 Zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o wykonany zakres robót. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ST, 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 ksiąŜki obmiarów.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu umownych
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem elementów
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest całość prac wg dokumentacji projektowej i ST.
7. ODBIÓR ROBÓT .
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Odbiór robót
polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST
odbieranych elementów. Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności
wyników badań kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami
określonymi w ST.
Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu następujące dokumenty :
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- dokumentację powykonawczą, poświadczoną przez inspektora nadzoru oraz kierownika
robót
- protokoły odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu
- protokoły pomiarów ochronnych
- oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i obowiązującymi
przepisami
- wymagane atesty i certyfikaty na zabudowaną aparaturę i osprzęt
- instrukcję uŜytkowania instalacji elektrycznej
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI .
8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2 Cena jednostki obmiarowej
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Jednostką obmiarową jest całość prac wg
dokumentacji kosztorysowej i ST
9. PRZEPISY ZWIĄZANE .
9.1 Przepisy ogólne i inne dokumenty
Przepisy ogólne podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Uzupełnienie przepisów
ogólnych są przepisy branŜowe zawarte w :
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z 4 czerwca 1997
poz.358 z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002 Nr 75 poz
690) w sprawie warunków technicznych jakim, powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.288)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych,
Instalacje elektryczne
- Karty i instrukcje techniczne producentów materiałów i urządzeń
9.2 Polskie Normy
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-2 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Ochrona
dla
zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona
przeciwporaŜeniowa.
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami
oddziaływania cieplnego.
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-44 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami
przepięć
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 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i
łączenie
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-47- Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed
poraŜeniem prądem elektrycznym.
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-48 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w
zaleŜności od wpływów zewnętrznych.
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowania.
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-55 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie.
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenie.
 POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 03.00
ROBOTY BLACHARSKIE

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót
związanych z wykonywaniem robót ślusarskich i blacharskich na zadaniu:
„Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
- obróbek blacharskich – elementy dachu,
- obróbek blacharskich – elementy zewnętrzne pozostałe,
- montaŜu rynien i rur spustowych,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót ślusarskich i blacharskich naleŜy rozumieć
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robot ślusarskich i blacharskich, zgodnie
z ustaleniami dokumentacji,
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty,
- procedura – dokument zapewniający jakość „jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
- ustalenia – ustalenia podane w dokumentacji kosztorysowej zawierające dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót ślusarskich i blacharskich.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu robót blacharskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Przy wykonywaniu montaŜu elementów ślusarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w
normie PN-65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i
obowiązującymi normami. Ponadto, Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania, podano w
Specyfikacji ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
Materiały do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem
robót. Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.
Materiałami są:
Materiały wyszczególnione w dokumentacji kosztorysowej i ST.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
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Sprzęt do robót blacharskich i montaŜu ślusarki. Wykonawca przystępujący do montaŜu ,
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu
budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST.00.00.
„Wymagania ogólne”.
Pakowanie i magazynowanie elementów blacharskich i ślusarki powinno zabezpieczać
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach
półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych prze opadami
atmosferycznymi. Transport elementów blacharskich i ślusarki naleŜy wykonać zgodnie z
wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby
przed wpływami atmosferycznymi. PrzewoŜone w czasie transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki
antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłoŜu.
Konstrukcje ślusarskie naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leŜeć na podkładach na wyrównanym podłoŜu w odległości min.
30 cm od gruntu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów metalowych
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
Przed rozpoczęciem robót związanych z montaŜem obróbek blacharskich, elementów
ślusarki, naleŜy:
- przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie
magazynu powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna
przekraczać 70%,
- przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy,
- przygotować rusztowania pomocnicze i elementy zabezpieczające.
5.2. Wykonanie robót
Roboty ślusarskie, ślusarsko-kowalskie (montaŜ elementów z blachy płaskiej, elementów z
kształtowników, obróbki blacharskie i.t.p. ) naleŜy wykonać zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom I.
Obróbki blacharskie
Przed wykonaniem robot blacharskich naleŜy sprawdzić stan podłoŜa.
Pochylenie płaszczyzny w zakresie tolerancji i równości.
Prześwit pomiędzy 3-metrową łatą kontrolną i elementami podkładu nie moŜe przekraczać 3
mm w kaŜdym kierunku. W przypadku większych prześwitów naleŜy dokonać stosownych
korekt.
Łaty i podkłady z desek zniszczone przez wilgoć naleŜy wymienić.
Płaszczyzny przewidziane do ułoŜenia blachy muszą być pokryte papą asfaltową
nawierzchniową termozgrzewalną 1 x przybitą gwoździami do podkładu z desek. Papę łączyć
naleŜy na zakład szerokość 10 cm. Pas okapowy naleŜy wykonać z blachy łączonej na zwoje i
zakłady podwójne, mocowanie do podkładu Ŝabkami i gwoździami ocynkowanymi. Zwoje
łączące powinny mieć średnicę 15-20 mm.
Obróbki blacharskie do wykuszy, kominów i innych elementów, np. attyk, powinny być
wykonane z blachy wg projektu.. Łączenie blach na rąbek podwójny, leŜący.
Obróbki przy kominach
Obróbka powinna mieć wysokość min. 20 cm nad połacią i wpuszczona w mur na głębokość
1 cm (wydra). Mocowanie obróbki do muru haczykami w odstępie 20 cm. Górna krawędź
części pionowej powinna być przykryta kołnierzem z blachy szerokości 10 cm
przymocowanej do muru haczykami w spoinach co 20 cm lub na kołki rozporowe Ø 6 cm i
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wkręty. Przestrzeń między obróbką a ścianą i kołnierzem a ścianą wypełnić silikonem lub
innym materiałem trwale plastycznym. Zabezpieczenia dachowe (obróbki) przy kominach,
murach, wywietrzakach, wyłazach, powinny być wykonane z blachy. Zabezpieczenia przy
kominach od strony kalenicy powinny być wykonane w postaci odbojów umoŜliwiających
odpływ wody spoza kominów. KaŜdy daszek stykający się ze ścianą winien mieć obróbkę o
wysokości min. 30 cm. Wyłazy dachowe powinny być zabezpieczone fartuchami i
kołnierzami wykonanymi i połączonymi z połacią dachową jak arkusze przy kominach.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych –
winny być odpowiednio szerokie.
Rynny dachowe
Rynny z blachy powinny być łączone na zakład nie mniejszy niŜ 20 mm, nitowane 3-4 nitami
o średnicy 3 mm i lutowane. Zakłady powinny być wykonane w kierunku spływu wody.
Rynny wiszące naleŜy łączyć na podwójny rąbek leŜący.
Denka rynny powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi
rynny. KaŜde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroŜe o
kącie mniejszym niŜ 120 stopni – usztywnione.
Uchwyty do rynien naleŜy mocować gwoździami blacharskimi w odstępach nie większych
niŜ 50 cm do desek okapowych. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoŜe na głębokość
równą grubości uchwytu.
Rury spustowe
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy i składane w elementy dwuczłonowe, trójczłonowe lub czteroczłonowe. Rury
z blachy powinny być łączone w zakładach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w
zakładach poziomych – na zakład o szerokości 40 mm i lutowane na całej długości zakładów.
Rury spustowe powinny być umocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny
muru. Pionowe złącza rur powinny być zwrócone na zewnątrz, tzn. znajdować się z boku
rury. Na rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki o szerokości 3 do 4 cm,
wykonane z blachy . Rury spustowe zewnętrzne powinny być wprowadzone do rur
kanalizacyjnych na głębokość kielicha. Do kaŜdej rury spustowej powinien być przylutowany
kołnierz stoŜkowy o szerokości 5-6 cm. Czyszczaki przy rynnach Ŝeliwne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
Częstotliwość oraz zakres badań robót blacharskich powinien być zgodny z PN-61/B-10245
Roboty blacharskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczególności powinno być oceniane:
- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obróbek) przy kominach, murach, przewodach
wentylacyjnych, itp.,
- sprawdzenie rynien w zakresie wymiarów, rozstawów oraz spadku i szczelności,
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania, spoinowania i
prostoliniowości.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20 mm przy długości rury do
10 m i 30 mm przy długości rury większej niŜ 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii
prostej mierzone na długości 2 m nie powinny przekraczać 3 mm. Rury z blachy powinny być
łączone w zakładach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w zakładach poziomych – na
zakład o szerokości 40 mm i lutowane na całej długości zakładów. Spadki rynien nie powinny
być mniejsze niŜ 0,2%. Największa długość rynny nie moŜe przekraczać 20 m, licząc
odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. Warunki badań materiałów blacharskich,
elementów ślusarskich i innych materiałów, powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę
jakości prowadzonych przez siebie robót, niezaleŜnie od działań kontrolnych inspektora.
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Kontrolę jakości pozostałych robót związanych z w.w. przeprowadzić zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeŜeli zostały wykonane zgodnie
ze Specyfikacją i poleceniami Inspektora.
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze oraz norma
BN-65/8841-11
Sprawdzeniu podlegają:
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- prawidłowość wykonania obróbek i elementów odwodnienia,
- prawidłowość montaŜu,
- jakość i wygląd.
Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 i w/w norm dały wynik
pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia podano w ST 00.00.Wymagania ogólne.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- roboty wyszczególnione w ST,
- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczające,
- wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z opłatami,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-94701:1999 Dachy – uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych
PN-B-94702:1999 Dachy – uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
PN-81/H-92900 Cynk. Blachy.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-78/M.-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i
wymagania.
PN-82/H-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.
1.2. Inne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I.
- Instrukcje i aprobaty techniczne producentów.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST - 04.00.
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
ROZBIÓRKI

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót przygotowawczych związanych z zadaniem:
„Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem”
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
rozbiórkami.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów pokrycia dachowego, obróbek
blacharskich winien być wykorzystany sprzęt i narzędzia ręczne, lub inny zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego:
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”,
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów obiektu obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w dokumentacji projektowej i kolidujących z projektowany mi
robotami lub wskazanych przez InŜyniera. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera
dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony
przewidziany odzysk materiałów na koszt Wykonawcy.
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST
lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. NaleŜy dokonać oczyszczenia rozebranych
elementów (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. Całość elementów z rozbiórki staje się własnością
Wykonawcy. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy,
powinny być usunięte z terenu budowy.
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Koszt wywozu i utylizacji obciąŜa Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe – całość robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” .
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wynagrodzenie ryczałtowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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