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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Nazwa specyfikacji technicznej

Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem, wymianą obróbek blacharskich i
przemurowaniem kominów na budynku przy ul. 3 Maja 45 w Gostyninie
nr ewid. działki 3624/9, 3624/25 i 3624/27
2. Adres inwestycji
09-500 Gostynin ul. 3 Maja 45
3. Inwestor
Powiat Gostyniński 09-500 Gostynin Dmowskiego 13
4. Trwały Zarząd:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
Czarnów 5, 09-541 Pacyna
5. Opracował:
mgr inż. Hanna Gromunt, upr. bud. Nr 37/84, MAZ/BO/0208/04
6. Zestawienie specyfikacji technicznych
Kod CPV
Nazwa
Wymagania ogólne
45 110000 – 1 Roboty demontażowe
45 262500 - 6 Roboty murarskie
45 261210 - 9 Poszycie dachu i ocieplenie
45261000 – 4
Konstrukcje ciesielskie

Wymagania ogólne
Wstęp
Przedmiot specyfikacji technicznej:
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane: Wymiana pokrycia dachu z
dociepleniem, wymianą obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów na budynku przy ul. 3
Maja 45 w Gostyninie nr ewid. działki 3624/9, 3624/25 i 3624/27
Zakres stosowania s.t.
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować przy wykonaniu
robót związanych z przedmiotem opracowania
Zakres robót objętych s.t.
- docieplenie dachu budynku styropapą (styropian grub. 20 cm oklejony papą termozgrzewalną
podkładową
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
- przemurowanie kominów
- podwyższenie ścianek kolankowych
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową

2

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi
Kod CPV

Nazwa
Wymagania ogólne
45 110000 – 1 Roboty demontażowe
45 262500- 6 Roboty murarskie
45 261210 - 9 Poszycie dachu i docieplenie
Ogólne wymagania dotyczące robót
Zakres robót do wykonania pokazany jest w przedmiarze. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za
jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy
Dokumentacja projektowa
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy dokumentację projektową
Zgodność robót z dokumentacją projektową
Zakres robót oraz ich sposób wykonania powinien być zgodny dokumentacją techniczną
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz otoczenia.
Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikające z
zabrudzeń, hałasu lub innych przyczyn. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie zgodnym
z przepisami BHP.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać będzie sprawny
sprzęt wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały składowane będą w sposób
zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za wszelkie straty spowodowane
pożarem wynikłym jako rezultat realizacji robót lub personel odpowiada wykonawca.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Wszystkie materiały zastosowane w procesie technologicznym realizacji robót muszą być dopuszczone
do stosowania przez odpowiednie jednostki w postaci świadectw dopuszczających z brakiem
szkodliwości oddziaływania na środowisko.

Materiały
Wymagania
Wszystkie użyte materiały powinny być nowe i posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi
zmianami. Materiały nie odpowiadające tym wymogom nie mogą być zastosowane. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich materiałów
budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania robót.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z
inwestorem. Odpowiedzialnym za składowanie i zabezpieczenie materiałów będzie wykonawca robót.
Wszystkie materiały należy przechowywać i składować zgodnie z zaleceniem Producenta. Wariantowe
zastosowanie innego materiału musi być uzgodnione i zatwierdzone przez inwestora przed ich
zastosowaniem.
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Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość robót. Sprzęt stosowany musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz
posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania. Dotyczy to:
- Rusztowania, drabiny, wiadra, pędzle, wałki, mieszadła, betoniarki, kielnie, kilofy, młotki, poziomice,

Transport
Wykonawca będzie stosował środki transportu tylko takie, które nie wpłynął niekorzystnie na jakość robót
oraz otoczenie zewnętrzne. Wykonawca będzie na bieżąco na własny koszt usuwał wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Organizacja robót musi uwzględnić normalne użytkowanie części administracyjnej budynku. Teren wokół
budynku, istniejące drogi i place wewnętrzne umożliwiają prawidłowe planowanie dostaw materiałów.

Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonywania robót
Do wykonania robót Wykonawca będzie mógł przystąpić po przekazaniu placu budowy przez Inwestora.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z umową oraz za jakość robót i
zastosowanych materiałów. Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez wykonawcę przy
prowadzeniu robót , zostaną poprawione przez niego na własny koszt. Zakres wykonywanych robót
określają szczegółowe opisy i przedmiary robót: Wykonywanie robót należy prowadzić zgodnie z
normami, obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby zatrudnione przy
wykonywaniu prac muszą posiadać wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia i
wykonywania robót- szczególnie dotyczy to osób pracujących na wysokościach. ( aktualne badania
wysokościowe).

Kontrola jakości robót
Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie pomiary kontroli
jakości będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Inwestor będzie oceniać zgodność
stosowanych materiałów i robót po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli przeprowadzonej przez
wykonawcę.

Certyfikaty i deklaracje
Inwestor dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają:
- certyfikat materiałów pod wzg. Bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami.
- Deklaracje zgodności zgodnie z polską normą lub aprobatą techniczną.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dziennik budowy
Nie dotyczy
Pozostałe dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
- Protokół przekazania terenu budowy
- Umowa cywilno prawna
- Protokoły odbioru robót
- Protokoły narad i ustaleń
- Korespondencje na budowie
Przechowanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla inwestora. Za zabezpieczenie dokumentów odpowiada
wykonawca.

Obmiar robót
Obmiar robót będzie określała specyfikacja techniczna w postaci przedmiarów robót. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie w ilościach robót podanych w przedmiarach lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót wymaganych technologią. Wykonawca jest
zobowiązany do uwzględnienia w składanej ofercie wszystkich robót niezbędnych do wykonania zadania.
Obmiary gotowych robót będą wykonane przymiarem laserowym lub taśmą mierniczą.
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2

- wywóz gruzu w m
2
- murowanie, tynkowanie m
2
- pokrycie dachu z izolacją cieplną m
2
- obróbki blacharskie m
- rynny i rury spustowe mb

Odbiór robót
Roboty będą podlegały następującym etapom:
a) Odbiór częściowy: roboty zanikowe
b) Odbiór końcowy
Gotowość danej części robót do odbioru wykonawca zgłasza inwestorowi. Odbioru końcowego robót
dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inwestora i wykonawcy. Komisja dokona
oceny robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności ze specyfikacją.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymogów
a nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu - komisja dokona potrąceń wartości
wykonanych robót.

Dokumenty odbiorowe
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodności materiałów.
2. Oświadczenie Kierownika o zakończeniu robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą określone w protokole.
Termin ich wykonania ustali komisja. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu całości robót określonych
w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
Podstawa płatności
Podstawą płatności za wykonanie robót jest protokół odbioru robót potwierdzony przez Inwestora lub
Inspektora Nadzoru.
Forma płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Roboty rozbiórkowe
Kod CPV 45110000-1
1.1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
budowlanym podczas prowadzenia prac demontażowych i przygotowawczych przy wykonywanym robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych przed przystąpieniem do robót
podstawowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna”
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Przedmiarem robót,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST (kod CPV
45000000-01) „„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich
zgodność z umową , specyfikacjami technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru i
inwestora.
1.2. Materiały.
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- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów.
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. z
wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacją . Sposób transportu i
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. Decyzje zamawiającego dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów lub elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie,
SST a także normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający
przy realizacji umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia , wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. W przypadku wprowadzenia zmian bez
uzgodnienia z inspektorem nadzoru – wykonawca na swój koszt usunie niewłaściwe elementy. Polecenia
inspektora nadzoru przy realizacji budowy będą wykonywane niezwłocznie, nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
1.3. Sprzęt.
3.1. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
1.4. Transport.
4.1. Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących
w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu
po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
1.5. Wykonanie robót.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do prac demontażowych pomieszczenia należy odpowiednio zabezpieczyć i
pozasłaniać przedmioty mogące ulec zniszczeniu wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem
osób postronnych.
5.2. Roboty demontażowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z
terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, SST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Roboty demontażowe należy wykonywać ręcznie w sposób określony w SST lub przez
inspektora nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy,
powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez inspektora nadzoru.
Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być
usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Materiały odpadowe (gruz
budowlany, papa, obróbki) należy usuwać z budynku ręcznie. Starać się zapewnić minimum hałasu i
pylenia. Rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót demontażowych wykonawca musi
wykonać na własny koszt .
1.6. Kontrola jakości robót.
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego
wykorzystania.
1.7. Obmiar robót.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie przedmiaru robót.
1.8. Odbiór robót.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
8.2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne etapy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
1.9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Przepisy związane i
piśmiennictwo.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi
zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
6. Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
7. Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
8. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiający

ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45 262500 – 6
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów ogniowych z
gazobetonu oraz cegły ceramicznej z otynkowaniem.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiając i mające na celu
wykonanie murów zewnętrznych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda zarobkowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od cieżaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie Beton
komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258. Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
2.3. Cegła ceramiczna
Wymiary: 25×12×6,5 cm
Nasiąkliwość: do 6%
Mrozoodporność: 25 cykli zamrażania i odmrażania
Klasa wytrzymałości: 35
2.4. Zaprawy budowlane cementowo –wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę przygotować w takiej ilości, by mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem.wapiennych stosować cement portlandzki z dodatkiem popiołów lotnych 25 i 35 oraz cem. hutniczy 25
pod warunkiem, De temp. w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy będzie min. +5°C. Do zapraw cem.wapiennych stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw dobierać doświadczalnie w zależności od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności
5. Wykonanie robót
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej
kolejności należy wykonywać mury nośne. Mury wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości W
miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegła sucha,
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Wnęki
i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grub. mniejszej niż 1 cegła
mogą być wykonywane przy temp. powyżej 0°C. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z
innych przyczyn wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym dział.
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie należy sprawdzić stan techn. murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i
uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury
5.1.1. Spoiny w murach
– 12mm w spoinach poziomych, przy czym max. grób nie powinna przekraczać 17mm, a min. 10mm,
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max. nie powinna
przekraczać 15mm, a min. – 5mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głeb. 510mm.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały
Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy z
zamówieniem i wymaganiami w dokumentacji techn., próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i
mierzenie:
– wymiarów i kształtu pustaka
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– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości pustaków przez próbę doraźna należy ja poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny
być każdorazowo wpisywane dokumentów budowy.
7. Obmiar robót
2
3
Jednostka obmiarowa robót jest – m muru i m kominów o odpowiedniej grubości Ilość robót określa się
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających
9. Podstawa płatności
Inwestor zapłaci za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10. Przepisy związane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu powszechnego użytku
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementów powsz. użytku
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

POKRYCIE DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM

CPV 45261210-9
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru docieplenia dachu i pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami
blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi
ponad dach budynku tzn.:
 Docieplenie dachu styropapą
 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową
 Montaż izoklinów na styku pion – poziom na obwodzie kominów i wzdłuż ogniomurów
 Montaż rynien i rur spustowych
 Montaż obróbek blacharskich.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
przetargową, SST i poleceniami Inspektora.

2.

Materiały

2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim normom i posiadać
między innymi:
 Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich
 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
2.2. Podstawowe materiały do wykonania zamówienia:



Styropian EPS 100-38 grubości 20 cm oklejony papą termozgrzewalną podkładową
Blacha stalowa ocynkowana powlekana grub. 0.55÷0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998] – kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym



Akcesoria blacharskie.



Rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej powlekanej 150/100

3.

Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca zobowiązany jest używać takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Transport i składowanie.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie
z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią.
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch
warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunięciem i uszkodzeniem.
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki
transportu powinny być zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany
w normach państwowych lub świadectwach ITB.
Do transportu materiałów stosować:
 Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t
 Samochód dostawczy 0,9 t.
4.

5.

Wykonanie robót
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5.1. Docieplenie
Docieplenie dachu wykonać poprzez ułożenie styropapy, sklejenie papy na złączach i
2
przymocowanie mechaniczne kołkami rozporowymi w ilości min. 4 szt./m pokrycia.
5.2. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz
temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposażenia powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN
607:1999.5.9.10.
Do montażu rynien używać uchwytów stalowych. Rynna powinna opierać się na hakach lub wisieć
na nich. Ze względu na rozszerzalność termiczną nie może być przymocowana na sztywno. Haki
należy mocować wkrętami a nie gwoździami, które obciążona rynna może wyrwać. Zwykle dla rynien
stalowych rozstaw uchwytów wynosi około 50 cm, w zależności od przekroju rynny
i stosowanej grubości materiału oraz zaleceń producenta. Na hakach nie można opierać złączek
dylatacyjnych, łuków, wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości około
15 cm od tych elementów. Przy łączeniu rynien należy przestrzegać instrukcji producenta.
Rury spustowe należy mocować do ściany za pomocą obejm. Są one wykonane z tego samego
materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2 m. Rury
spustowe można mocować także za pomocą uchwytów, które po przykręceniu są niewidoczne
z zewnątrz. Przy długości okapu do 12 m montuje się 1 rurę na końcu rynny.
5.4. Poszycie z papy termozgrzewalnej (styropapa + papa nawierzchniowa)
1. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z
modernizacją pokrycia dachowego, wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia.
2. Materiały
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty
zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być zgodne z dokumentacją
projektową i opisem technicznym.
2.2 Rodzaje materiałów
2.2.1 Papy
 papa podkładowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej
o gramaturze 200 g/m2, gr. 4 mm przyklejona do styropianu EPS 100-38 grubości 20 cm.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa)min 200 g/m2
- grubość papy 4 mm.
- Maksymalna siła rozciągająca nie mniej niż 600/400 N/50mm (wzdłuż/poprzek)
papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką.
Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2
- modyfikowana elastomerem SBS
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 850 / 650N
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40%
- giętkość w obniżonych temperaturach: – 25°C
- grubość min. 5,2 mm ± 5%
2.2.2 Roztwór asfaltowy
Wymagania wg normy PN-74/B-24622
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2.2.3 Klej bitumiczny
2.2.4 Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej
2.2.5 Izokliny
Wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach min. 5x5 cm
2.2.6 Blacha stalowa ( ocynkowana powlekana )
Wymagania eg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe płaskie o gr. min. 0,55 mm.
3. Sprzęt
3.1 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót.
4. Wykonanie robót – remont pokrycia
4.1 Wymagania ogólne
Naprawa istniejącego pokrycia z warstw papowych polegających na naprawie uszkodzeń (odspojeń,
pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy naciąć „na krzyż”, wywinąć i
osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i
wyrównać. W
przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych
pap. W ten sposób przygotowaną powierzchnię zgruntować preparatem gruntującym.
4.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanować rozłożenie 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 użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie
niższej niż:
- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio
przed zgrzaniem.
Nie należy 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, a także od wstępnego wykonania obróbek detali
dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
Przy
małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą i możliwość
osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby
nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie
jest to możliwe
przewidzieć większe spadki. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie
zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym
przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z
którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego 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 0,51,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu
rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy
należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość
przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak
wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm
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zakłady powinny być wykonywane agodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane
należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można
posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach
arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i
poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°
4.3 Obróbki kominów
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podkładowej
szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne wywinięcie na komin ale o
szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakończyć na
pow. komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.
4.4 Obróbki ogniomurów
W narożniku ogniomuru montujemy izokliny. Na ogniomur
wywinąć papę termozgrzewalną
(podkładową i nawierzchniową) i umocować listwą dociskową. Z wywinięciem 15 cm na połać dachu
wygrzewamy papę podkładową (typ I) a następnie nawierzchniową
4.5 Obróbki blacharskie powinny być przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym
4.6 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż –15°C. Robót nie można
wykonywać na oblodzonych podłożach.
4.7 Przy wykonaniu 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.
4.8 W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym
4.9 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5. Kontrola wykonania pokrycia
5.1 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora
Nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych
5.2 Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.
5.3 Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z
wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie
PN-98/B-10240 pkt. 4
5.4 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia
dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych
6. Odbiór robót budowlanych
6.1 Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich
wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną.
6.2 Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
6.3 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych
6.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony
6.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża
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- jakości zastosowanych materiałów
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem
6.3.3 Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu
6.3.4 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi
6.4 Odbiór pokrycia z papy
6.4.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i
oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy naciąć nad miejscem
przyklejenia papy
6.4.2 Sprawdzenie mocowania styropapy do podłoża
6.4.3 Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
6.5 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
6.5.1 Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych
6.5.2 Sprawdzenie mocowania elementów do ścian
6.5.3 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
6.5.4 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
7. Dokumenty odniesienia
 PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami)
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano
montażowych – część D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

CPV 45261000-4
KONSTRUKCJE CIESIELSKIE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego zadania
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót mających na celu
wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują
one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót ciesielskich
wykonywanych na budowie.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich:
- wykonanie poszerzenia połaci dachu dla wykonania docieplenia elewacji (w późniejszym terminie)
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót ciesielskich:
- przygotowanie i montaż elementów drewnianych,
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
2.2 Drewno
Materiałem zastosowanym do wykonania poszerzenia dachu budynku będą krawędziaki sosnowe
wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosować innego asortymentu drewna. Elementy
konstrukcji więźby dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby
drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne,
czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno
musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym.
2.3 Łączniki
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak
gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót ciesielskich
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Więźba dachowa.
5.2.1. Przygotowanie elementów drewnianych
Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na
równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie
stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez ich
obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Krawędziaki przed ich zamontowaniem
powinny być zabezpieczone środkiem impregnacyjnym „Fobos 4”, poprzez 30 minutową kąpiel
najlepiej pod ciśnieniem w autoklawach
5.3.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich.
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.3.3. Badania materiałów
Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
gęstość pozorną,
wilgotność,
wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,
twardość.
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Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone przez producenta
tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia.
5.3.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie,
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy
element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić
technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Jakości zastosowanego drewna,
- Jakości stopnia impregnacji drewna,
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót
ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe.
3
Jednostkami obmiarowymi są: 1 m wbudowanego drewna
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. Podstawą
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.
- wykonanie niezbędnych dla realizacji zamówienia pra ciesielskich
- przedłużenie istniejącej więźby dachowej,
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1 Związane normatywy
 Budownictwo ogólne- Tom 2.
 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
 Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.
9.2 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym
w szczególności:
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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