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II Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wy-
konane w ramach inwestycji „Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Urzędu Miej-
skiego w Radymnie". 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wy-
konaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych S T . 

 
Zakres prac: 

• Izolacja pozioma i pionowa ścian fundamentowych 

• remont elewacji 

• Wymiana pokrycia dachu 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją prze-
targową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.4.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) 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 uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopusz-
cza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalne-
go, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
nioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowi-
sko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Bu-
dowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowa-
ne 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 Zamawia-
jącego. 
Określenia podstawowe 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do wy-
stępowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez insp. nadz. rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisy-
wania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatko-
wych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Insp. nadz. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Insp. nadz. w formie pi-
semnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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2 MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczo-
nych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiąza-
ny dostarczyć Inspektor nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz pro-
ponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektor nadzoru. Wykonawca po-
nosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źró-
dła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektor nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpa-
dów należy wygrodzić i oznakować. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o 
tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i prepara-
ty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W 
pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów ma-
gazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i 
urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrów-
nanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wy-
trzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysoko-
ści nie przekraczającej 10 warstw. 
Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niż: 

· 0,8m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
· 5m od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodze-
nie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wy-
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łącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, prze-
mieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynno-
ści kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zo-
stanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem mate-
riału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzo-
ru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzo-
ru . 
 
W przypadku urządzeń, na etapie realizacji umowy Zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania 
materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie.” 
Dopuszcza się 3 % różnicę wymiarów zarówno w przypadku urządzeń zabawowych jak i słupów nośnych, 
z zastrzeżeniem, że ich zamontowanie nie może spowodować konieczności zwiększenia powierzchni i 
wymiarów placu zabaw, a w szczególności ilości nawierzchni bezpiecznej. 

2.6 Wytyczne co do urządzeń przewidzianych przez Zamawiającego 

Urządzenia sportowe i inne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i załączonymi do projektu kar-
tami technicznymi.  

3 SPRZĘT  

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonaw-
cy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji ro-
bót zaakceptowanym 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 
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykony-
wanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zosta-
ną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być: 

· utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
· stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 
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· obsługiwany przez przeszkolony personel, 
· montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 
· używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów 
kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być do-
stępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stano-
wiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy 
je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności 
konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z 
uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub 
o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są za-
bronione. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

· uszkodzonych zakończeń roboczych, 
· pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 
· rękojeści krótszych niż 0,15m. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. 
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. 
Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla 
zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich pomiesz-
czeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą 
one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej 
eksploatacji i dozoru tych urządzeń. 
Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne 
środki ostrożności. 

4 TRANSPORT  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materia-
łów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu niety-
powych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Doku-
mentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, pro-
jektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekaza-
nymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonaw-
cy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą opar-
te na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływają-
ce na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż 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 (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru progra-
mu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości tech-
niczne, 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, 
· BHP, 
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów ro-

bót, 
· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labora-

torium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mecha-

nizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor nadzoru); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaże-
niem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp., 

· 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 nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 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 Inspektor nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określa-
jących 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. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, In-
spektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie od-
powiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu-
nięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypad-
ku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nad-
zoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 
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6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektor nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jed-
nak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektor nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczo-
nych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wy-
konawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Pro-
jektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. I które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-
nawcę Inspektor nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz.2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budow-
lanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
Oferent zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty karty techniczne proponowanych urządzeń.  

6.8 Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
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przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspek-
tora nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zaleca-
nymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów 
rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządze-
nia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legaliza-
cji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania robót. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlece-
nie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

· kosztorysem ofertowym 
· ustaleniami z inwestorem 
· ustaleniami z Projektantem 
· wiedzą i sztuką budowlaną 
· Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
· wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 
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8.1 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 umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru . 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór końcowy robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wy-
ników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
W toku odbioru ostatecznego 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. 

Dokumenty do odbioru wstępnego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
2. Recepty i ustalenia technologiczne. 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
5. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-
loną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

· robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
- umowa z inwestorem 
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozpo-
rządzenia 
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporzą-
dzenia 
- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 
- Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szko-
lenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 
- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i dro-
gowych. 
- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia. 
– Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dn.17.05.1989r. z późniejszymi zmianami 
i powiązane rozporządzenia. 
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III Konstrukcje drewniane 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kon-
strukcji z drewna tartego. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie konstrukcji przekrycia z drewna tartego. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określe-
niami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tów, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.6 Wymogi formalne 

Wykonanie konstrukcji przekrycia z drewna klejonego winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu wła-
ściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty 
winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

1.7 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem: do robót Nadzór Techniczny  winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu 
organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 

2 MATERIAŁY  

2.1  Wymagania dla materiałów 

2.1.1 Drewno i materiały drewnopochodne 

Drewno powinno odpowiadać aktualnie obowiązującym normom państwowym. 
Klasa drewna w konstrukcjach nie powinna być niższa niż C32. 
Wilgotność tarcicy stosowanej do produkcji drewna powinna być nie wyższa niż 15%. 
Wilgotność konstrukcji nie powinna być wyższa niż 15%. 

2.1.2 Zabezpieczenie elementów drewnianych 

Konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed wilgocią, ogniem, korozją chemiczną i biologiczną. 
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Do zabezpieczenia stosuje się środki chemiczne posiadające aktualne świadectwa dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie. 

3 SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4 TRANSPORT I  MAGAZYNOWANIE  

4.1 Transport 

W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 

4.2 Magazynowanie 

Konstrukcje drewniane należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
Drewno należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.1 Montaż konstrukcji z drewna klejonego 

Wszystkie roboty przy montażu konstrukcji drewnianej muszą być prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązu-
jącymi przepisami BHP dla robót montażowych oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robót budowlano - montażowych - Tom I - Roboty budowlane" i rysunkami, pod nadzorem osób 
uprawnionych. 

5.2  Montaż konstrukcji z drewna 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z rysunkami, elementy konstrukcji stykające się 
z murem lub betonem powinny być w miejscu styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy, połą-
czenia elementów drewnianych powinny być wykonane zgodnie z rysunkami złączami stalowymi ocynko-
wanymi  

5.3 Zabezpieczenie konstrukcji 

Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed wilgocią, ogniem, owadami i grzybami za pomocą od-
powiednich środków chemicznych; zastosowanie środka chemicznego powinno być określone w dokumen-
tacji projektowej, a stosowane środki powinny posiadać odpowiednie atesty ITB zabezpieczenie należy wy-
konać poprzez malowanie pędzlem lub natrysk, zgodnie z instrukcją producenta, po zakończeniu montażu 
konstrukcji należy, w sposób jw. zabezpieczyć elementy odcięte lub uszkodzone. 

6 KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 Konstrukcje z drewna tartego 

1. Dostarczone na budowę elementy konstrukcji z drewna powinny być odebrane komisyjne pod względem: 
kompletności dostawy, 
zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
pod względem stanu technicznego, 
zabezpieczenia drewna, 
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kompletności dokumentacji, 
oświadczenie producenta o wilgotności drewna. 
2. Do każdej partii dostarczonej konstrukcji z drewna powinno być dołączone przez producenta zaświadcze-
nie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 

7 OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji z drewna 

8 ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT  

W zakresie wykonania konstrukcji z drewna  
sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, 
sprawdzenie poprawności wykonania połączeń z wymogami podanymi w dokumentacji projektowej spraw-
dzenie wilgotności drewna 
sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów. 
Tolerancje i dopuszczalne odchyłki: 
długość elementów nie powinna różnić się od długości projektowanych o więcej niż O,5mm, dopuszcza się 
następujące odchyłki w rozstawie legarów: +/- 2 cm w osiach rozstawu legarów 
 W zakresie zabezpieczenia konstrukcji z drewna 
wygląd-zewnętrzny powłoki zabezpieczające 
każda wykonywana warstwa zabezpieczenia powinna być zabarwiona na inny kolor, co umożliwi 'sprawdz-
enie ilości wykonanych warstw. 
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie odpowiednim protokołem po-
twierdzona  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wykonane roboty konstrukcji z drewna są płatne na podstawie ceny ryczałtowej, która uwzględnia odpo-
wiednio: 
zakup materiału, łączników i kotew, 
transport, 
złożenie materiałów na placu budowy, 
ustawienie i demontaż rusztowań, 
wykonanie konstrukcji wraz z połączeniami, 
izolowanie styków konstrukcji z elementami murowanymi i betonowymi budynku, zabezpieczenie drewna 
przed grzybami i owadami, 
zabezpieczenie przeciwogniowe, 
posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty ogólnobudowla-
ne - wyd. Arkady 1989. 
2. Polskie normy: 
PN-B-03150 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 
PN-D-0100t - Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.  
PN-D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
PN-D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-97005 - Sklejka. Postanowienia ogólne. 
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IV Obróbki blacharskie 

1 1.  WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
dekarskich 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realiza-
cji robót określonych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty blacharsko dekarskie, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, zabezpieczających przed infiltra-
cja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i systemów od-
powiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2 Obróbki blacharskie z blachy  stalowej  

- blacha stalowa powlekana 
Zastosowanie: 
wszystkie attyki, murki i zwieńczenia dachowe, rynny i rury spustowe 
- rurhaki i rynhaki stalowe powlekane 

3 SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A00  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać z: 
elektronarzędzi 
rusztowań 
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4 TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport i składowanie materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi. 
Unikać należy: 
przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
przekroczenia punktu rosy, 
składowania na wilgotnym podłożu, 
transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Wykonanie robót blacharskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć wszystkie roboty stanu suro-
wego. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkości pochylenia. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji.  
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z instrukcją producenta produktu.  

5.3 Montaż  rynien i rur spustowych 

Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 
Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do 
linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
Należy zaznaczyć w jakiej odległości od końca rynny ma być osadzona rura spustowa. Odpływ w rynnie wy-
ciąć wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Następnie wy-
winąć brzeg odpływu do dołu ok. 8 cm. Nałożyć denka i przykleić od wewnątrz klejem do rynien na całej 
długości łączenia.  
Montaż rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć obrzeże rynny za przedni nosek uchwytu czołowego, zagiętą 
tylną krawędź rynny (ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni nosek uchwytu czołowego. 
Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład: 
nanieść wałeczek kleju min. O 0,8 cm na wewnętrzną stronę rynny  
połączyć rynny półobrotem z zakładem min. 5 cm, 
nadmiar kleju usunąć szmatką 
Rura spustowa: 
Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. Łączy się je z wpu-
stem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie prawdopodobnie wymagała regulacji dol-
nym elementem - wylewką. Wszystkie łączenia rur wykonywać metodą klejenia z zakładem, analogicznie jak 
przy łączeniu rynien.  Wylewkę wkłada się na rurę spustową i mocuje nitem. Należy wyregulować cały sys-
tem rur, a następnie zamocować rurhak. Ważne jest dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych kawałków 
blachy i opiłków.  
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Obejma: 
Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby nierdzewne. Zaleca-
ne jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one wyposażone w zamknięcia szty-
ftem.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST A00 „Wymagania ogólne” pkt 6  
Jakość wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000.  

6.2 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 

6.3 Badania w czasie odbioru 

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w 
normie PN-61/10245 10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości wykonania . 
wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych 

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinięciu bez uwzględniania 
zakładów. 
Pokrycie pasów nadrynnowych oblicza się w metrach kwadratowych. Pasy usztywniające oblicza się w me-
trach bieżących. 
Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej krawędzi, a 
dla rur spustowych – największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub – w razie jej braku 
– od spodu kolanka do wierzchu rynny.  

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe powinny odpowiadać normie PN-61/B-10245 „Roboty blachar-
skie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

8.2 Odbiór robót blacharskich 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
wymiarów 
rozstawu i wykonania rynien 
połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych 
rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego 
usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia 
spadku i szczelności rynien 
zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny ( woda nie może przelewać się przez rynny)  
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
wymiarów 
rozstawu i wykonania rur spustowych 
połączeń ich w złączach pionowych i poziomych 
szczelności 
umocowania ich w uchwytach 
prostoliniowości 
Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być potwierdzony protokołem, 
który zawiera: 
ocenę wyników badań 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10 DOKUMENTY  ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze”. 
Din 1055 „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących wiatru” 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i za-
rządzanie systemami zapewniania jakości. 
10.2. Inne materiały 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część C – Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1: 
„Pokrycia dachowe, wydanie ITB – 2004r. 
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V Wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot i zakres stosowania SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót wymiany pokrycia dachu. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
1.2.1. Rozebranie istniejącego pokrycia i wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu; 
1.2.2. Przemurowanie kominów; 
1.2.3. Wykonanie modernizacji konstrukcji dachu; 
1.2.4. Ułożenie wiatroizolacji; 
1.2.5. Ułożenie arkuszy blachy dachówkowej i gąsiorów; 
1.2.6. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej; 
1.2.7.Montaż rynien i rur spustowych z gotowych elementów  

2 MATERIAŁY  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat lub deklaracje zgodności z Polska Norma lub z aprobata techniczna, 
- Atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania paten-
tów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościo-
wych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 

2.1 Materiały podstawowe 

2.1.1 Drewno konstrukcyjne  

Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno klasy C-27 o wilgotności 10-15% o możliwie 
równoległym do krawędzi układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. 

2.1.2 Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obróbki 

dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha pokrycia j.w. 

2.1.3 Rynny o średnicy 125cm oraz rury spustowe o średnicy 110cm . 
2.1.4 Folia pod blachę trapezową –masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymałość na 

rozerwanie wzdłuż włókien = 240N/5cm i w poprzek włókien = 160N/5cm. 
Paroprzepuszczalność min. 1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, wartość Sd =0,02, 
odporność na promienie UV= 4 miesiące, klasa pożarowa B2, zakres temperatur stosowania 
od -300C do +1200C. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
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2.1.5 Środki impregnacyjne. 

Wszystkie elementy drewniane na poddaszu zaimpregnować impregnatem zabezpieczającym 
drewno przed działaniem ognia oraz szkodników i czynników biologicznych. 
Impregnat stosować zgodnie z instrukcją producenta . 

2.2 Materiały pomocnicze : 

- Śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej 
blachy, 
- kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny, zszywki, 
- elementy do montażu rynny i rur spustowych, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców 
lub producentów. 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarza-
nia lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3 SPRZĘT  

Roboty można wykona przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Stan techniczny użytego sprzętu musi 
gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami bhp 

4 TRANSPORT  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszko-
dzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Rozbiórkę i wykonanie robót należy w większości prowadzić z połaci dachowych przy użyciu odpo-
wiednich zabezpieczeń zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Wykonawca przed rozpo-
częciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne i so-
cjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapew-
nią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z istniejącymi i podanymi w przedmia-
rach. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych wię-
cej 
jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
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– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy. 
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. Powierzchnia desek powin-
na być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony. 

5.2 Praca na wysokości 

Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to zezwolenie od 
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. Pomostów 
rusztowania nie wolno przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie końcowe paso-
wanie elementów konstrukcyjnych. 

5.3 Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyro-
bów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. W przypadku pokryć z blach należy 
stosować się do następujących zaleceń: 
·roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie 
wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 
·wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy 
lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

5.4 Obróbki blacharskie 

5.4.1 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.4.2 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 

0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.4.3 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.5.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia po-
winny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.5.2 Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, 
5.5.3 Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym 

i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powin-
no być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

5.5.4 Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od ele-
mentów ponaddachowych. 
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5.5.5 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochron-
nymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi ele-
mentami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Uwaga : 
Roboty wykonywać przy temp. otoczenia nie niższej ni_ -5 C. 
Po blasze można chodzić tylko w miękkim obuwiu stawiając kroki tylko po dnie fali. Należy przy-
kręcić blachy zanim zacznie się po nich chodzić. 
Na dachu nie wolno pozostawić żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cieciu arkuszy. 

6 KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 Ocena jakości powinna obejmować : 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu, 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7 OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarowa jest : 
- dla izolacji poziomych i pokryć – 1 m2 , 
- dla obróbek i odwodnienia dachu - 1 mb , 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umowa i kosztorysem ofertowym pod wzglę-
dem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony biedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapi-
sami SST Wymagania Ogólne . 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

„Wymagania ogólne „ oraz : 
PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 
PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów Samono-
śnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. -Cześć 1: Stal. 
PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy ze 
stali odpornej na korozje układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac malarskich. 
PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane 
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane 
PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
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Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano –Montażowych oraz PN (EN-PN) lub 
odpowiednie normy krajów UE. 
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VI Ocieplenie ścian   

1 CZESC  OGÓLNA   

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót ociepleniowych ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych  
1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.  

2 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH   

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 2 

2.2 Rodzaje materiałów  

-preparat gruntujący (do wzmocnienia starego podłoża)   
-mineralna zaprawa klejąca (do klejenia płyt styropianowych .)   
-płyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasiąkliwy)   
-płyty styropianowe  styropian samogasnący i sezonowany   
-mineralna zaprawa klejąca (do zatapiania siatki)   
-łączniki wkręcane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkręcanym z długa strefa 
rozporowa  
-siatka z włókna szklanego 
-siatka wzmocniona z włókna szklanego  (o podwyższonej odporności na zrywanie – strefa cokołu)  
-taśma rozprężno -uszczelniająca  
-podkład gruntujący pod tynki szlachetne  
-tynk mineralny szlachetny – ziarno 1 mm-farba elewacyjna na podłoże wg oznaczenia kolorów – wachlarz 
odcieni ) 

3 WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZĘTU 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 Wykonawca do- starczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam  gdzie jest to 
wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umowa.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  nieko-
rzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4 WYMAGANIA  DOTYCZACE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH   

4.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  Opis techniczny ocieplenia  
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4.2 Prace przygotowawcze.  

1.1.1. Należy dokonać szczegółowego przeglądu ścian zewnętrznych budynku, zwracając szczególna uwagę 
na stan techniczny tak aby przyszły styropian był ściśle związane z podłożem. Wszystkie słabe miejsca po-
winny być skute, a na ich miejsce należy nałożyć nowy tynk wyrównujący zgodnie z zastosowana technolo-
gia.  
1.1.2. Nalepy sprawdzić płaskość ścian i zniwelować wszystkie nierówności  
1.1.3. Podłoże powinno być również wolne od wszelkich środków utrudniających przyklejenie płyt do pod-
łoża (silikony, oleje, itp.) 
1.1.4. Przed przystąpieniem do prac należy przygotować podłoże poprzez zmycie przy pomocy twardych 
szczotek i wody z szarym mydłem.  
1.1.5. Otoczenie budynku oraz stolarkę zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  
1.1.6. Przy wszelkich wątpliwościach w ocenie stanu podłoża należy skorzystać z serwisu danego systemu 
oraz nadzoru projektanta  
1.2. Warunki pracy.  
1.2.1. Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakończeniu nie może być  niższa niż +5°C 
i nie wyższa niż +25°C. 
1.2.2. Należy chronić wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda.  
1.2.3. Okapy i uszczelnienia należy instalować natychmiast po zakończeniu instalowania systemu ocieplenia  
1.3. Materiały do wykonania ocieplenia.  -preparat gruntujący (do wzmocnienia starego podłoża)  
-mineralna zaprawa klejąca (do klejenia płyt styropianowych .)  -płyty styropianowe ekstrudowane (styro-
pian utwardzony i nienasiąkliwy)  -płyty styropianowe (100x50 cm) styropian samogasnący i sezonowany  
-mineralna zaprawa klejąca (do zatapiania siatki)  -łączniki wkręcane z poliamidu z zatopionym w tworzywie 
trzpieniem z atestem wkręcanym z długa strefa rozporowa  
-siatka z włókna szklanego  -siatka wzmocniona z włókna szklanego (o podwyższonej odporności na zrywa-
nie – strefa cokołu)  -taśma rozprężno -uszczelniająca 
-podkład gruntujący pod tynki szlachetne  
-tynk mineralny szlachetny – ziarno 1 mm  
-farba elewacyjna  (wg oznaczenia kolorów – wachlarz odcieni )  

4.3 Wady i uszkodzenie powierzchni tynków.  

4.3.1 Nierówności 
4.3.2 Wypryski i spęcznienia  
4.3.3 Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne  

5 OPIS  DZIAŁAN  ZWIAZANYCH  Z  KONTROLA,  BADANIAMI   

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

5.2 Program badań  

Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania:   
-Sprawdzenie zgodności z dokumentacja  
-Sprawdzenia materiałów  
-Sprawdzenie podłoży  
-Sprawdzenie przyczepności do podłoża  
-Sprawdzenie mrozoodporności  
-Sprawdzenie grubości  
-Sprawdzenie wyglądu powierzchni   
-Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków   
Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych  
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-Sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynków od płaszczyzny lub założo-
nego szablonu.  
-Sprawdzenie kata miedzy założonymi płaszczyznami  

6 WYMAGANIA  DOTYCZACE  PRZEDMIARU  I  OBMIARU   

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.   
7.5. Jednostka obmiarowi  
Jednostka obmiarowi są:   
-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).   

7 SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT   

Ogólne obmiary robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  Odbierane ocieplenie ścian powinno 
być uznany za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inżyniera , jeśli 
wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny 
wykonany tynk powinien być uznany za nie- zgodny z wymaganiami.  

8 OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT   

8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.   

8.2 Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót obejmuje:   
-prace pomiarowe i przygotowawcze   
-przygotowanie podłoża   
-przygotowanie mieszanki   
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania   
-rozłożenie mieszanki   
-zagęszczenie rozłożonej mieszanki   
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych   
-koszty badań  
-utrzymywanie tynków  

9 DOKUMENTY  ODNIESIENIA   

Stosować przepisy określone pkt 10 ST.00 oraz  
Roboty tynkowe:   
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i  bada-
nia . 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.   
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VII Roboty wykończeniowe   

1 CZESC  OGÓLNA   

1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykoń-
czeniowych tynki   

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót tyn-
karskich w w/w obiekcie.  

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  W zakres robót obję-
tych specyfikacja wchodzą:   
-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynności z tym związane   
-tynki zwykłe SCIANY 
-tynki specjalne SCIANY 
-tynki cienkowarstwowe tynki gipsowe 
-tynki renowacyjne  
-tynki pod płytki 
-tynki wewnętrzne 
-tynki zewnętrzne 
-INNE .  

2 WYMAGANIA  DOTYCZACE  WŁASCIWOSCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH   

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 2  Wszystkie stosowane materiały musza być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.2 Stosowane materiały   

-środki gruntujące   
-środki do czyszczenia podłoża   
-cement 
-gips  
-wapno  
-piasek   
-gotowa zaprawa tynkarska   
-dodatki  
-woda  
-inne  

2.3 Rodzaje materiałów  

Materiałami do wykonania robót wykończeniowych są:   
-tynki gipsowe  
– szpachla gipsowa na nowych ściankach działowych  
- tynki zwykłe cementowo wapienne kat III na remontowanych ścianach istniejących na uszkodzeniach po-
wstałych w wyniku przekuć i wyburzeń  
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2.4 Wymagania dla materiałów  

Zaprawy i szpachle użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać  wymaganiom polskich norm: 
-wapienne wg PN65/B-14502  
-cementowe wg PN-65/B-14504  
-gipsowe wg PN-75/B-14505  
-cementowo – wapienne – PN-65?b-14503  -piasek odmiany II wg BN-69/6721-04  

3 WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZETU   

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 3   

3.2 Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z na- stępu-
jącego sprzętu: 
-mieszarek do wytwarzania mieszanki, 
-nakładanie ręczne paca  
-szlifierki   

4 WYMAGANIA  DOTYCZACE  SRODKÓW  TRANSPORTU   

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania kg transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 4   

4.2 Transport materiałów  

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

5 WYMAGANIA  DOTYCZACE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH   

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2 Przygotowanie podłoża  

5.2.1. Tynki cementowo – wapienne kat III -jako uzupełniające po wykuciu bruzd instalacyjnych i wykonaniu 
nadproży oraz po rozbiórkach  
Zasady ogólne.  Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty tanu 
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osa-
dzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże winno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepsza przy- 
czepność tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości 
podłoża oraz jego charakteru ubytkowego. Należy wykonać tynki trójwarstwowe przy zastosowaniu zapra-
wy M7. Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a w tynkach wielowarstwo-
wych równie poszczególne warstwy tynku powinny ściśle przylegać do siebie na całej powierzchni. Tynki 
powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5o C.  Przygotowanie podłoża Podłoże 
powinno być równe ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilżone woda.  Parametry techniczne 
-Przyczepność do podłoża 0,25 kG/cm2 -Grubość tynku 10 mm Odchylenie od powierzchni i krawędzi od 
kier. pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m , od kier. poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m  
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Tynki gipsowe  Podłoże -powierzchnia powinna być porysowana ostrym narzędziem w skośna kratkę. Bez-
pośrednio przed tynkowaniem podłoże winno być oczyszczone z kurzu miękka szczotka na sucho a następ-
nie lekko zwilżone woda. 

5.3 Wady i uszkodzenie powierzchni tynków.  

5.3.1. Nierówności – miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikające z techniki wykona-
nia tynku są niedopuszczalne dla tynków doborowych , a dla tynków pospolitych dopuszczalne są do głębo-
kości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
5.3.2. Wypryski i spęcznienia – powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie niezlaso-
wanych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne.  
5.3.3. Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych , w których 
dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. 
5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża , pleśń itp. sąniedopuszczalne.5.3.5. Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków 
są niedopuszczalne.  

5.4 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków  

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome lub też 
tworzyły powierzchnie krzywe – zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawę-
dzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowate. Dopuszczalne odchy-
lenia promieni krzywizny powierzchni faset , wnęk lub tp. w stosunku do projektowanego promienia nie 
powinny przekraczać :7 mm – dla tynków kategorii II i III, 5 mm-dla tynkówIV. Tynki przy szczelinach dylata-
cyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi , przy ościeżnicach i podokiennikach itp. po-
winny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przed odcięcie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 
do 4 mm, przechodzącej przez cała grubość tynku. W miejscu zdylatowania. podłoża powinny być osłonięte 
paskiem papy , a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne , które należy osłonic listwa i wypełnić siliko-
nem. Naroża oraz wszelkie obrzeza tynków powinny być wykończone z zaokrągleniem. 

6 OPIS  DZIAŁAN  ZWIAZANYCH  Z  KONTROLA,  BADANIAMI   

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2 Program badań  

Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania:  -Sprawdzenie zgodności z do-
kumentacja  
-Sprawdzenia materiałów  
-Sprawdzenie podłoży  
-Sprawdzenie przyczepności do podłoża  
-Sprawdzenie mrozoodporności  
-Sprawdzenie grubości  
-Sprawdzenie wyglądu powierzchni   
-Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków   
-Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych   
-Sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynków od płaszczyzny lub założo-
nego szablonu.  
-Sprawdzenie kata miedzy założonymi płaszczyznami  
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7 WYMAGANIA  DOTYCZACE  PRZEDMIARU  I  OBMIARU   

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarowa są:   
-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).   

8 SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT   

Ogólne obmiary robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  Odbierany tynk powinien być uznany 
za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inżyniera , jeśli wszystkie 
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny wykonany 
tynk powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami.  

9 OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT   

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

9.2 Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót obejmuje:   
-prace pomiarowe i przygotowawcze   
-przygotowanie podłoża   
-przygotowanie mieszanki   
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania   
-rozłożenie mieszanki   
-zagęszczenie rozłożonej mieszanki   
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych   
-koszty badań -utrzymywanie tynków  

10 DOKUMENTY  ODNIESIENIA   

PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych”   
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.   
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych   
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy   
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.   
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.  
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VIII Malowanie   

1 WSTEP   

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.10. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować 
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem. 

1.3 Zakres robót objętych ST  

Malowanie pomieszczeń farba emulsyjna i akrylowa do wnętrz. 

1.4 Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami  podanymi w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.   

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

2 WYMAGANIA  DOTYCZACE  WŁASCIWOSCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH   

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne” pkt.2  

2.2 Rodzaje materiałów   

-Farba akrylowa -do wymalowana specjalnych ścian w pomieszczeniach wymagających lamperii od- porna 
na szorowanie  
-Farba dyspersyjna akrylowa do wnętrz nawierzchniowa np. PERFEKTA f-my KABE   
-Farby podkładowe Należy zastosować farby ekologicznie bezpieczne bez rozpuszczalników   

3 WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZETU   

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 3  

3.2 Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania ww. robót powinien wykazać się możliwością korzystania z nastę-
pującego sprzętu:  
-pędzle, wałki  
-pistolety natryskowe  
-drabiny  
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4 WYMAGANIA  DOTYCZACE  SRODKÓW  TRANSPORTU   

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4   

4.2 Transport płyt  

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem i zawilgoceniem.  

5 WYMAGANIA  DOTYCZACE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH   

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2 Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do malowania lamperii należy oczyścić podłoże: winno być czyste, suche i odtłuszczo-
ne. Malować dwukrotnie. Do pierwszego malowania rozcieńczyć 10% do drugiego malowania rozcieńczyć 
5%.Farbe można nanosić w temperaturze do + 5o.  
Malowanie ścian i sufitów  Podłoże musi być czyste, suche trwale odtłuszczone. Przed wykonaniem warstwy 
nawierzchniowej wykonać gruntowanie podłoża farba rozcieńczona ok. 20%. Zastosować farbę o stopniu 
połysku – mat. Nie malować w temperaturze poniżej +50.  

6 OPIS  DZIAŁAN  ZWIAZANYCH  Z  KONTROLA,  BADANIAMI   

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na spraw-
dzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przed-
stawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badanie powłok przy odbiorach należy prze- prowadzać po zakończe-
niu wykonania, nie wcześniej niż po 7 dniach (akrylowe) i 14 dniach (olejne).  
6.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na:   
– stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby   
– jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta   
– braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy   
– braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych okiem nie uzbrojonym 
śladów pędzla itp, w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości 
wykonania.  
6.2.2. Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 
barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwa wzorca, który w przypadku nakładania po- włok bez podkła-
du wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym pod- łożu, o powierzchni 
możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 
6.2.3. Sprawdzenie połysku należy wykonać  przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj poły-
sku powinien być określany:   
– przy powłokach matowych  
– połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym,   
-przy powłokach półmatowych  
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– połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki kurzego jajka  
6.2.4. Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się  metoda uproszczona 
 – przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po 
wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.  

7 WYMAGANIA  DOTYCZACE  PRZEDMIARU  I  OBMIARU 

7.1 Ogólne zasady obmiar robót  

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarowa są:   
-m2 ( metr kwadratowy wymalowanej ściany lub sufitu )   

8 SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.  

9 OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.   

9.2 Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót obejmuje:   
-prace pomiarowe i przygotowawcze   
-zakup i dostarczenie materiałów   
-oczyszczenie podłoża 
 -dwukrotne malowanie   
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,  
 -koszt badań  
-uporządkowanie pomieszczeń  

10 DOKUMENTY  ODNIESIENIA   

PN-93/C-89440  PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych”   
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.   
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych   
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. W sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy   
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.   
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 


