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WYMAGANIA OGÓLNE

 

1.  WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
w związanych z "Remontem Muzeum Regionalnego w Iłży" wraz z budową ogrodzenia.

- SST 1   - 45111000-8 Roboty rozbiórkowe

- SST 2   - 45111200-0 Roboty ziemne

- SST 3   - 45262300-4 Betonowanie

- SST 4   - 45262310-7 Zbrojenie

- SST 5   - 45262520-2 Roboty murowe

-  SST  6    -  45261100-5  Wykonywanie  konstrukcji  dachowych -  wzmocnienie  elementów konstrukcyjnych
dachu

- SST 7   - 45260000-7 Wykonywanie pokryć dachowych - obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

- SST 8   - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych - pokrycie gontem drewnianym

- SST 9   - 45320000-6 Roboty izolacyjne - hydroizolacje

- SST 10 - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien 

- SST 11 - 45442100-8 Roboty malarskie 

- SST 12 - 45315100-9 Instalacje odgromowe

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

1.3.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Określenia podstawowe
Określenia użyte w SST są zgodne z obowiązującymi normani i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne
punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dokumentację  projektową  i
komplet SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do
chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i
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utrwali na własny koszt.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość  elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w
cenę umowną.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności  społecznej,  a  wynikających ze  skażenia,  hałasu lub  innych przyczyn powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
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poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,
materiałów i  wyposażenia na i  z terenu robót.  Uzyska on wszelkie  niezbędne zezwolenia  od  władz co  do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.

W  szczególności  wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9.  Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób
ciągły będzie informować  Inspektora nadzoru o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

2.  MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiały użyte do wykonania robót powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość  zastosowania różnych rodzajów materiałów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany w  dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego
użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi  w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i  innych parametrów technicznych.  Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być  dopuszczone przez
właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych
o większych gabarytach lub masie).
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5.2  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ,  projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora
nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w SST,  a  także  w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót będą  wykonywane przez Wykonawcę  nie później
niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora
nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany sposób  i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

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

– rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2  Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
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projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie
zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania próbek  będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

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 SST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem  do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami badań  jak  najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu  kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy,  na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z
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dokumentacją projektową i SST. 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 wyroby i materiały, które:

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3. Polską Normą lub

4. aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8  Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod
drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

6.8.2  Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót.  Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się  sukcesywnie  w jednostkach przyjętych  w
kosztorysie lub w SST.

6.8.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

6.8.4  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,
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g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.8.5  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej  w SST  nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym
w umowie.

7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowejprzedmiarze robót.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1  Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych  robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora
nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
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konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2  Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3  Odbiór ostateczny (końcowy)

8.1.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.1.3.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego robót,  sporządzony wg  wzoru  ustalonego
przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programem
zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.1.4  Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4.  „Odbiór  ostateczny  robót(końcowy)
robót”.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1  Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość  (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia  27  kwietnia  2001 r.  –  Prawo ochrony środowiska (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627 z późn.
zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.  Nr  209,
poz. 1779).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,
poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  poz.
2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  -  CPV 45111000-8

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami
rozbiórkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót:
- Wykucie stolarki okiennej i drzwiowej,
- Rozbiórka pokrycia dachu,
- Rozbiórka istniejącego ogodzenia od strony zachodniej działki,
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiały
Do wykonania robót rozbiórkowych należy użyć materiały przewidziane do poszczególnych rozbieranych
elementów jeśli takie są konieczne.

3.  Sprzęt
Do rozbiórki może być użyty dowolny sprzęt

4.  Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed
przesuwaniem i spadaniem.

5.  Wykonanie robót
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki,
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem
wykonywania prac,
- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną,
- do usuwania gruzu stosować zsypy kryte w żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiałów
rozbiórkowych zrzucać z góry i wyrzucać przez okna,
- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować,
- rozbiórkę rozpocząć od odłączenia przez osobę uprawnioną napięcia elektrycznego,
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny byc wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk
materiałów nadajacych się do ponownego użycia,
- rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach,
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi być przymocowana do trwałych części budowli, nie rozbieranych w tym
momencie,
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrożenia nie ma osób postronnych, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
ogólnie obowiązujące,
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do
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pozostawienia, aby ich nie uszkodzić.

6.  Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. 5.

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w pkt 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10.  Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych  mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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2.  ROBOTY ZIEMNE  -  CPV 45111200-0

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  związanych  z
wykonaniem ogrodzenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy
wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.  MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1 Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują.

2.2 Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.

2.3 Do zasypania wykopów może być  użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu nie zamarznięty i  bez
zanieczyszczeń organicznych i odpadów materiałów budowlanych 

3.  SPRZĘT

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu jak również ręcznie.

4.  TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania 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  SST,
projektu 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
przekazanymi  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
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
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Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawędzi  wykopów
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót
ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach  powinno  być  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.

Szerokość  wykopu nie może różnić  się  od szerokości projektowanej  o więcej  niż  +/– 10 cm, a krawędzie
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie  skarp  nie  powinno  różnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10%  jego  wartości  wyrażonej
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm
przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.3. Warunki wykonania zasypki:
-  zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót,
-  przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadów materiałów
budowlanych i śmieci,
-  układanie i zagęszczanie gruntów winno być wykonane warstwami o grubości 0,25m - przy zastosowaniu
ubijaków ręcznych, 0,50-1,00m - przy stosowaniu ubijaków obrotowo - udarowych (żabka), 0,40m - przy
stosowaniu wibratorów.
- nasypanie i zagęszczenie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz ich zakonczeniu powinny obejmować:

-  zgodność wykonania robót z dokumentacją,

-  prawidłowość wytyczenia robót w terenie,

-  przygotowanie terenu,

-  rodzaj i stan gruntu w podłożu,

-  wymiary wykopów,

-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów,

6.2.  Wykonanie podkładów

Sprawdzeniu podlega:

-  przygotowanie podłoża,

-  materiał użyty na podkłady,

-  grubość i równomierność warstw podkładu,

-  sposób i jakość zagęszczenia.

6.3.  Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

-  stan wykopu przed zasypaniem,

-  materiały do zasypki,

-  grubość i równomierność warstw zasypki,

-  sposób i jakość zagęszczenia.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są jednostki wyszczególnione w przedmiarach robót.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykopy - płaci się za m
3
 gruntu w stanie rodzimym.

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.

Podkłady i nasypy - płaci się za m
3
 podkładu po zagęszczeniu.

Zasypki - płaci się za m
3
 zasypki po zagęszczeniu.

Transport  gruntu  -  płaci  się  za  m
3

 wywiezionego gruntu  w stanie  rodzimym  z uwzględnieniem  odległości
transportu.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy
odbiorze.
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3.  BETONOWANIE  -  CPV 45262300-4

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i żelbetowych w ogrodzeniu terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
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 oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji  betonowych  i
żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych.  Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu
wykonanie robót związanych z:

– przygotowaniem mieszanki betonowej,

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

– pielęgnacją betonu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania dla cementu portlandzkiego czystego wg
PN-B-30000:1990 

Dopuszcza się stosowanie:

- marki "25" - dla betonu klasy B7,5 - B20

- marki "35" - dla betonu klasy powyżej B20

Cement winien być pakowany w worki papierowe co najmniej trzywarstwowe.

Masa worka z cementem 50 kg.

Worki powinny być opisane i zawierać następujące dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwórni i miejscowości,

- masa worka z cementem,
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- data wysyłki

- termin trwałości cementu.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować  się stałością  cech fizycznych i  jednorod-nością  uziarnienia
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

 Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

– 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  pro-stopadłej  do
kierunku betonowania.

Do  betonów klas  B30  i  wyższych  należy  stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub  bazaltowe  marki  50,  o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie  grysów  z  innych  skał  dopuszcza  się  pod  warunkiem,  że  zostały  one  zbadane  w  placówce
badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają  wymaga-nia  dotyczące  grysów
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,

– wskaźnik rozkruszenia:

• dla grysów granitowych – do 16%,

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,

– nasiąkliwość – do 1,2%,

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

– zawartość związków siarki – do 0,1%,

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem  drobnym  powinny być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  lub  kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

– do 0,25 mm – 14÷19%,

– do 0,50 mm – 33÷48%,

– do 1,00 mm – 53÷76%.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

– zawartość związków siarki – do 0,2%,

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanie-czyszczeń obcych,

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, 
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PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

3. SPRZĘT

Spręt winien posiadać świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno sie odbywać w betoniarkach o
wymuszonym działaniu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002

• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe co najmniej trzywarstwowe
wg PN-EN 197-1:2002.

• Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosić  50±2  kg.  Kolory  rozpoznawcze  worków  oraz  napisy  na
workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002.

• Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosamochody  wyposażone  we  wsypy
umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników i  urządzenie  do ładowania  i  wyładowania  cementu.
Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

• Do każdej  partii  dostarczanego cementu powinien być  dołączony dokument dostawy zawierający dane
oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002.

4.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo  należy  przechowywać  na  dobrze  zagęszczonym  i  odwodnionym  podłożu  w warunkach
zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych
klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.

4.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość  gruszek należy
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą

szybkość  betonowania  z uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do miejsca,  układania  masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został

ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

– prawidłowość wykonania deskowań,  itp.,

– prawidłowość wykonania zbrojenia,

– zgodność rzędnych z projektem,

– czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą  wielkość
otuliny,

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

– prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w betonowanym
elemencie,
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– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do
dziennika budowy.

5.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus  5  st.  C,
zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed
pierwszym  zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W  wyjątkowych przypadkach dopuszcza się  betonowanie w temperaturze do –5 st.  C,  jednak  wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania
i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co  najmniej  7  dni.  Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C.

Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy  wówczas
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.3. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed
deszczem i nasłonecznieniem.

Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5  st.  C  należy  nie  później  niż  po  12 godz.  od  zakończenia
betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i prowadzić  ją  co najmniej  przez  7  dni  (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy  temperaturze  otoczenia  +15  st.  C  i  wyższej  beton  należy  polewać  w  ciągu  pierwszych  3  dni  co  3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.4. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa nie
przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po
rozebraniu

deskowań  należy wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej
wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodnosci  z projektem oraz podanymi wyżej
wymogami. Roboty podlegają odbiorowi.

7.  OBMIAR ROBÓT

Objętość  konstrukcji  betonowej  lub  żelbetowej  oblicza  sić  w  m3  (metr  sześcienny).  Do obliczenia  ilości
przedmiarowej  lub  obmiarowej  przyjmuje  się  wymiary  według  dokumentacji  projektowej.  Z  kubatury  nie
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8.  ODBIÓR ROBÓT
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Wszystkie roboty objęte  specyfikacją  podlegają  zasadom odbioru robót  zanikających wg zasad podanych
wyżej.

8.1. Odbiór częściowy 

-  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla
zakresu określonego w

dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką formę
przewiduje umowa.

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi

w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Płaci się za roboty roboty wykonane w jednostkach określonych w punkcie 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004  – jw. –

PN-EN 206-1:2003/A1:2005  – jw. –

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. –

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok.
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4.  ZBROJENIE BETONU  -  CPV 45262310-7
1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru  zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na  mokro  -  fundamenty  pod
ogrodzeniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowea  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  wykonanie  robót
związanych z:

– przygotowaniem zbrojenia,

– montażem zbrojenia,

– kontrolą jakości robót i materiałów.

Zakres  robót  obejmuje  elementy  konstrukcyjne  fundamentów,  podpór,  murów,  konstrukcje  szkieletowe,
płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY

2.1. Stal zbrojeniowa wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2.1.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczone  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia,  pęknięcia  widoczne
gołym okiem.

Właściwości  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać  wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

2.2 Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.3. Podkładki dystansowe

Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu.  Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3.  SPRZĘT

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
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spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.

W szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny  być
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien

spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie

oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4.  TRANSPORT

Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w sposób  zapewniający
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN 91/5-10042,  a
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.1.1. Czyszczenie prętów

Pręty  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy oczyścić  z  zendry,  luźnych  płatków  rdzy,  kurzu  i
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą  olejną  można opalać  lampami benzynowymi lub
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie
bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Prostowanie prętów

Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również
cięcie palnikiem acetylenowym.

5.1.4.  Odgięcia prętów, haki

Minimalne  średnice  trzpieni  używanych  przy  wykonywaniu  haków  zbrojenia  podaje  tabela  Nr  23  normy
PN-S-10042.  Minimalna  odległość  od  krzywizny  pręta  do  miejsca,  gdzie  można  na  nim  położyć  spoinę,
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów
o  średnicy  d  ≤  12  mm.  Pręty  o  średnicy  d > 12  mm  powinny  być  odginane  z  kontrolowanym
podgrzewaniem.

W  miejscach zagięć  i  załamań  elementów konstrukcji,  w których zagięciu ulegają  jednocześnie wszystkie
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna  średnica  odgięcia  strzemion  i  prętów  montażowych  powinna  spełniać  warunki  podane  dla
haków. Przy odbiorze haków i odgięć  prętów należy zwrócić  szczególną  uwagę  na ich zewnętrzną  stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.2.  Montaż zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogólne

Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po
ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i względem  deskowania  nie
może  ulec  zmianie.  W  konstrukcję  można  wbudować  stal  pokrytą  co  najwyżej  nalotem  niełuszczącej  się
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rdzy.

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do
12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

W  szkieletach  zbrojenia  belek  i  słupów  należy  łączyć  wszystkie  skrzyżowania  prętów  narożnych  ze
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją  projektową
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 tona lub 1 kg. 

Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  ton  zmontowanego  zbrojenia,  tj.  łączną  długość
prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową. Nie dolicza się stali
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia
się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych
od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
oraz odbioru końcowego.

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z

dokumentacją projektową i ST,

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w dzienniku  budowy
zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na  rozpoczęcie  betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę wbudowanej stali zbrojeniowej.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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5.  ROBOTY MUROWE   CPV  45262520-2

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót przy murowaniu słupków ogrodzenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza  SST  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót   objętych
zamówieniem określonym 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 oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

– elementy murowe: bloczki betonowe kl. 15

-    dachówka karpiówka na "daszki" słupków i "daszki" cokołu,

– zaprawy murarskie: cementowa 5,0 MPa

– wyroby dodatkowe: kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki,

– inne wyroby i materiały.

Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  murowych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

3.  SPRZĘT

Do wykonywania robót murarskich należy stosować dowolnego typu sprzęt.

4.  TRANSPORT

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i
zasadami sztuki murarskiej.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1.  Badania materiałów

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:

– deklaracji zgodności lub certyfikatów,

– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,

– deklaracji producentów użytych wyrobów.

Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta  parametry  techniczne
odpowiadają wymaganiom postawionym w

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.  Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  murowych  z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów.  Badania  te  w
szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  zbrojenia  oraz  wewnętrznych  części  muru  ulegających
zakryciu,  a  także  kontroli  jakości  zapraw  wykonywanych  na  budowie.  Ponadto  po  wykonaniu  stanu
surowego  budynku  i  stanu  wykończeniowego,  ale  przed  podłączeniem  urządzeń  gazowych,  trzonów
kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić przewody kominowe.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest mb cokołu ogrodzenia gr. 25 cm i 1 słupek ogrodzenia o wym 38 x 38 cm
wys. 1,80m

Ilość  jednostek  obmiarowych  muru  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.   Odbiór  robót  murowych  powiniem  odbywać  się  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych. Roboty podlegają zasadom odbioru

robót zanikających.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych,

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

− protokoły odbiorów częściowych,

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

− wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

8.2   Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą.
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9.    PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

Rozliczenie robót  murowych może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i  ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Płaci się za rzeczywiście wykonane roboty w jednostkach określonych w punkcie 7.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN  771-1:2006   Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  1:  Elementy  murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania  dotyczące  elementów murowych  –  Część  3:  Elementy murowe  z  betonu
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

PN-EN  771-4:2004  Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  4:  Elementy  murowe  z
autoklawizowanego betonu komórkowego.

PN-EN  845-1:2004  Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  –  Część  1:  Kotwy,  listwy  kotwiące,
wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.

PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne.

PN-EN 1858:2005 Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy – System kominów z glinianymi /  ceramicznymi kanałami spalinowymi –
Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-10104:2005  Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia  –  Zaprawy  o
określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.
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6.  KONSTRUKCJE  DREWNIANE  - WZMOCNIENIE ELEMENTÓW
WIĘŹBY DACHOWEJ   CPV  45261100-5

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wzmocnienia elementów drewnianej
więźby dachowej.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umozliwiające i mające na celu wykonanie i
montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIAŁY
2.1.  Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Materiały użyte do robót powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych w
przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania przedmiotowych robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją
projektową, opisem i rysunkami. 

3.  SPRZĘT
Użyty do wykonania robót sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmiotowych prac,
proponuje się użycie następującego sprzętu:
-  piły ręczne i mechaniczne,
-  młotki,
-  siekiery,
-  strugi 

4.  TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną.  Konstrukcja dachu nie jest
przeznaczona do rozbiórki.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia drewna przez grzyb, uszkodzony element należy wymienić, a
uszkodzone drewno należy natychniast spalić.
Wszystkie elementy drewniane użyte do konstrukcji należy zaimpregnować preparatem ognioochronnym,
umożliwiającym uzyskanie właściwości materiału trudnozapalnego, zabezpieczającym przed grzybami,
pleśniami i owadami.
Użyte do zwalczania grzybów i pleśni preparaty i środki impregnacji muszą posiadać świadectwa
dopuszczające do ich stosowania.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w puncie 5
Roboty podlegają odbiorowi.

7.  OBMIAR  ROBÓT
Jednostkami obmiaru są: 
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- dla więźby - ilość m
3
 wykonanej konstrukcji i mb wzmacnianych elementów.

8.  ODBIÓR  ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003  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 10230-1:2003  Gwożdzie z drutu stalowego.
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 7.  WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH - OBRÓBKI BLACHARSKIE,
RYNNY I RURY SPUSTOWE  -   CPV 45260000-7

1.  WSTĘP

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w związku z
remontem Muzeum Regionalnego w Iłży.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć m.in.:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez
producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2  Rodzaje materiałów

Wszelkie  materiały  do  wykonania  obróbek  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

-   cynkowo-tytanowa gr. 0,7mm 

-   rynny i rury z blachy cynowo-tytanowej gr. 0.7mm

Wszystkie  elementy  odwodnienia  dachu  z  blachy  cynowo-tytanowej  należy  zastosować  wyprodukowane
przez jednego producenta, np Reinzink.

Wszystkie  materiały  do  pokryć  dachowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie
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z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.  SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót

oraz będą przyjazne dla środowiska.

4.  TRANSPORT

4.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

- ciągnik kołowy z przyczepą.

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć  przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Jeżeli  długość  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  większa  niż  długość  pojazdu,  wielkość  nawisu  nie
może przekroczyć 1 m.

Przy  za  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.

4.2.  Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub
świadectwie.

Papę  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniąc  przed  zawilgoceniem  i  działaniem
promieni słonecznych w odległości min. 1,20m od

grzejników.

Rolki papy należy układać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być  dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a
łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy
niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

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

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

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

5.2. Pokrycie z papy - wymagania ogólne.
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Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić 

-  po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektowa oraz wymaganiami
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

-  po  zakończeniu  robót  budowlanych  wykonywanych  na  powierzchni  połaci,  np  tynkowaniu  kominów,
wyprowadzeniu  wywiewek  kanalizacyjnych,  tynkowaniu  powierzchni  pionowych,  na  które  będą
wyprowadzane  (  wywijane)  warstwy pokrycia  papowego,  osadzeniu  listew  lub  klocków  do  mocowania
obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych, itp.

-   po  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  materiałów  pokrywczych  i  sprzętu  do
wykonywania pokryć papowych.

Roboty  pokrywcze  powinny  być  wykonywane  w  sposób  i  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  normie
PN-80/B10240.

5.3. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obróbki blacharskie z blachy cynowo-tytanowej gr. 0,7mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od –5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

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

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o

wyregulowanym spadku podłużnym.

Spadki  koryt  dachowych  nie  powinny  być  mniejsze  niż  1,5%,  a  rozstaw  rur  spustowych  nie  powinien
przekraczać 25,0 m.

Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  powinny  być  dostosowane  do  wielkości
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  612:1999,  zaś
uchwyty  do  rynien  i  rur  spustowych  wymaganiom  PN-EN  1462:2001,  PN-B-94701:1999  i
PN-B-94702:1999

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z wymaganiami  niniejszej
specyfikacji

6.1. Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia   powinna  być  przeprowadzona  przez  Inspektora
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

6.2. Kontrola wykonania pokryć

Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas  wykonania  prac
pokrywczych,

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

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest:

– dla robót – Krycie dachu papą i obróbki blacharskie – m
2
 pokrytej powierzchni. 
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– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  –  pokrycie  dachu  blachą  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich
wykonania z dokumentacją projektową i

zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.1. Odbiór podkładu

Badania  podkładu  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3
m lub za pomocą szablonu z podziałką

milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku
prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku

równoległym do spadku.

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

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.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

-  podkładu,

-  jakości zastosowanych materiałów,

-  dokładności wykonania pokrycia,

-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

-  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

-   dziennik  budowy z zapisem stwierdzającym odbiór  częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,

-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i obróbek  blacharskich  i
połączenia ich z urządzeniami

odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami Inspektora nadzoru,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne

wyniki.

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Odbiór powinien obejmować:

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

-    Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
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- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2
 krycia, tj wykonanie podłoża i warstwy wierzchniej

Płaci się za ustaloną ilość m2
 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  cynku  do  pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN *506:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej
układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 505:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  płytowych  ze  stali
układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na
korozję.

PN-EN 502:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 507:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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 8.  WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH - POKRYCIE GONTEM
DREWNIANYM  -   CPV 45261210-9

1.  WSTĘP

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru pokrycia dachu gontem drewnianym na budynku Muzeum Regionalnego w Iłży.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie pokrycia budynku Muzeum gontem drewnianym

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć m.in.:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez
producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2  Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachu  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych.

2.2.1  Materiały podstawowe

-   gont  drewniany świerkowy łupany szer.  8-9  cm,  dł.  60-70cm,  gr.  do  2,5cm  z  rowkiem,  odpowiadający
wymogom normy DIN 68119.

2.2.2  Materiały pomocnicze

-  uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,

-  gwoździe karbowane do drewna, klamry, zszywki lub inne wyroby systemowe do mocowania gontów,
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-  systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć  takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne,
taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu.

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą  mieć  własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.

2.3  Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę

Wyroby do pokryć mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

-  są właściwie opakowane i oznakowane,

-   spełniają  wymagane  właściwiści,  wskazane  odpowiednimi  dokumentamiodniesienia  (dokumenty
towarzyszące  wysyłce  powinny  określać  między  innymi  kategorię  przesiąkliwości  i  wynik  badania
mrozoodporności dachówek),

-   producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  stosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  pokrywczych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia.  Przyjęcie
materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4  Warunki przechowywania wyrobów do pokryć gontem drewnianym

Wszystkie  wyroby  do  pokryć  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Wyroby przechowuje się wiązkach i na paletach, zgodnie z instrukcją producenta

3.  SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu 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.

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia gontem
drewnianym.

4.  TRANSPORT

4.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

- ciągnik kołowy z przyczepą.

Załadunek i rozładunek ręczny.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych

Do wykonywania robót pokrywczych gontem można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót
konstrukcyjnych  (ciesielskich)  dachu  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podkładu  pod  pokrycie.  Ponadto
roboty pokrywcze mogą być wykonane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak :

-  deskowanie i pokrycie papą,

-  wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,

-   kominów i nasad kominowych,

-  otynkowanie lub spoinowanie kominów,

-   osadzenie  masztów,  nóżek  pod  ławy kominiarskie,  rur  i  tp.  elementów przechodzących  przez pokrycie
dachowe,  nieosadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania  pokrywczego układanych w
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trakcie wykonywania robót pokrywczych,

-  wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy kominach, rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.

5.2  Wymagania dotyczące podkładu

Wszystkie  elementy  drewniane  więźby  dachowej  należy  zaimpregnować  środkami  grzybobójczymi  i
ognioodpornymi,  np.  FOBOS  M-2  lub  innymi  o  podpbnych  właściwościach.  Impregnację  należy  wykonać
poprzez malowanie lub metodą natryskową. 

Krokwie należy wzmocnić nakładkami z desek gr. 38mm na dł. 1,5 m od okapu.

Na  krokwiach  należy  wykonać  pełne  deskowanie  z  desek  o  gr.  25mm  .  Dla  zmniejszenia  możliwości
odkształcania  się  deskowania  i  nierówności  połaci,  projekt  przewiduje  dodatkowe  podbicie  od  spodu
deskowania, desek w środku rozpiętości między krokwiami..

Na  deskach  należy  wykonać  warstwę  papy  asfaltowej  przybitej  do  deskowania  i  drugą  warstwę  papy
termozgrzewalnej gr. 4,7mm np. POLBIT PF zgrzaną do papy podkładowej.

Pokrycie  z  gontu  świerkowego  należy wykonać  dwuwarstwowo  na  łatach  o  wym.  4,0x6,0  cm  kontrłatach
3,2x5,00cm

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych:

-   łaty  powinny  być  ułożone  poziomo  i  przybite  do  każdej  krokwi  jednym  gwoździem,  styki  łat  powinny
znajdować się na krokwiach, 

-  odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na dł. 1 m i 30mm na całej długości dachu,

-   w  przypadku  instalowania  rynien,  do  czół  krokwi  powinna  być  przybita  deska  gr.  32-38mm  w  celu
umocowania  do  niej  uchwytów  rynnowych,  wierzch  deski  powinien  się  pokrywać  z  wierzchem  kontrłaty
okapowej,

-  łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 

-  podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

-  płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią, a łatą kontrolną położoną
na conajmniej 3 krokwiach nie był większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż
10mm w kierunku równoległym do spadku.

5.3  Wymagania dotyczące wykonania pokrycia z gontów drewnianych

Mocowanie gontów - każdy gont powinien być mocowany dwoma gwoździami. Odstęp gwoździ od krawędzi
gontu  nie  powinien  być  większy niż  15-50mm  Gwoździe  powinny być  przykryte  przez znajdujące  się  nad
nim rzędy gontów na długości 30-40mm. Widoczne gwoździe należy usunąć.  Gwoździe należy wbijać  tak
głęboko, aby nie zostały zniszczone włókna drewna. Zbyt głęboko wbite gwoździe mogą  je poluzować  lub
rozszczepić.

W czasie mocowania gontów należy przewidzieć między gontami odstęp tzw. fugi ruchome. Szerokość fugi
zależy od wilgotności zamontowanych gontów. 

Im bardziej suche gonty w czsie montażu tym szersze fugi.

Stosuje się przeważnie fugi szer. 1-5mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z wymaganiami  niniejszej
specyfikacji

6.1. Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia   powinna  być  przeprowadzona  przez  Inspektora
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

6.2. Kontrola wykonania pokryć

Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

c) w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas  wykonania  prac
pokrywczych,

d) w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  –  po  zakończeniu  prac
pokrywczych.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1  Zasady obmiaru robót pokrywczych

Powierzchnię  pokrycia  oblicza  się  w m
2

 połaci  dachu  bez potrącania  powierzchni  nie  pokrytych,  zajętych
przez  urządzenia  obce  na  dachu  np.  kominy,  wyłazy,  okienka,  wywiewki  o  ile  każde  z  nich  jest

mniejsze niż 0,5m
2
. Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutupodanych w dokumentacji

projektowej  można  korzystać  ze  współczynników  przeliczeniowych  podznych  w  tablicy  0005  KNR
2-02. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  –  pokrycie  dachu  blachą  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w  dokumentacji
powykonawczej.

8.1. Odbiór podkładu

Przy kryciu gontem elementami podlegającymi odbiorowi są:

- podkłady,

- obróbki blacharskie.

Badania  podkładu  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3
m lub za pomocą szablonu z podziałką

milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku
prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku

równoległym do spadku.

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i obróbek  blacharskich  i
połączenia ich z urządzeniami

odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami Inspektora nadzoru,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne

wyniki.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  Zamawiającego,  na  podstawie  dokumentów
przedłożonych przez Wykonawcę , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2
 krycia, tj wykonanie podłoża i warstwy wierzchniej

Płaci się za ustaloną ilość m2
 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
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PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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9.  ROBOTY   IZOLACYJNE  -  HYDROIZOLACJE           CPV 
45320000-6

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i cokołu ogrodzenia terenu przy
Muzeum Regionalnym w Iłży.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest  dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji  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 oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji  i  uszczelnień  powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków.

1.4.  Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w  odpowiednich  normach  i
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych
i przyziemiach powinny mieć:

– oznakowanie  znakiem  CE co  oznacza,  że  dokonano  oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację  zgodności  z uznanymi regułami sztuki  budowlanej  wydaną  przez producenta,  jeżeli  dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiałów

Materiały  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  części
podziemnych  i  cokołu  ogrodzenia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1.Wyroby do hydroizolacji powłokowych

Do hydroizolacji powłokowych przewidziane są masy:
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– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.

2.1.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych

Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe:

– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm.

Izolacje  wodochronne  mogą  być  wykonywane  z  folii  polietylenowych  o  grubości  0,4  i  0,5  mm,  gładkich  i
tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

2.1.3. Materiały pomocnicze

Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane  przy  wykonywaniu  izolacji  i
stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 

– kleje,

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,

– łączniki mocujące, kotwy, śruby,

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

spełniające  wymagania  określone  w  odpowiednich  dokumentach  odniesienia  tj.  normach  lub  aprobatach
technicznych. 

Bez badań  laboratoryjnych może być  stosowana tylko  wodociągowa woda  pitna.  Woda  pochodząca  z
innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu”.

2.2. Warunki przechowywania materiałów

Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych (hydroizolacyjnych) powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją  producenta oraz wymaganiami  odpowiednich  dokumentów odniesienia  tj.  norm  bądź
aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem
promieni słonecznych.

Wyroby  hydroizolacyjne  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być
układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw  nie  większej  niż  10.  Rolki
papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 

Przy składowaniu  i  przechowywaniu  wyrobów zawierających  łatwopalne  rozpuszczalniki  należy zachować
przepisy ochrony przeciwpożarowej.

3.  SPRZĘT

Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych - przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi  i  sprzętu,  które nie spowodują  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska,  a  także
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację. 

Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  również  wymagania  producenta  wyrobów
hydroizolacyjnych jak również powinien spełniać wymagania w zakresie przepisów bhp.
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4.  TRANSPORT

Materiały do  robót  izolacyjnych  należy przewozic  w oryginalnych  opakowaniach.   Materiały  rolowe  należy
ustawiać  równomiernie obok  siebie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  środka transportu  i  zabezpieczać
przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.

Środki  transportu  do  przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą  umożliwiać  zabezpieczenie
tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.
Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić  przed  przemarznięciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport  materiałów  do  robót  izolacyjnych  i  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach
budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE  ROBÓT

Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  w  części  podziemnej  i  cokołu  ogrodzenia  można  przystąpić  po
zakończeniu  poprzedzających  robót  budowlanych  i  robót  mogących  stanowić  przyczynę  uszkodzenia
warstw  hydroizolacyjnych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod  roboty  izolacyjne  a  także  kontroli
materiałów.

Wykonanie robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych  z dokumentacją projektową, szczegółową
specyfikacją  techniczną  i  instrukcjami  producentów  wyrobów  stosowanych  do  izolacji.  W  odniesieniu  do
izolacji  wielowarstwowych  badania  te  powinny  być  przeprowadzane  przy  wykonywaniu  każdej  warstwy.
Powinny one obejmować sprawdzenie:

– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5 niniejszej SST,

– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich
ciągłość i szczelność,

– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

– poprawności  obrobienia  przebić  i  przejść  przewodów,  rur  lub  innych  elementów  budowlanych  przez
izolację,

– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:

– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w
dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoży,

– prawidłowości  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw  ochronnych  i
dociskowych,

7. OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m
2
 .

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. 

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  elementami
ulegającymi  zakryciu  są  podłoża i  poszczególne  warstwy w izolacjach  wielowarstwowych.  Odbiór  podłoży
musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  hydroizolacyjnych,  natomiast  odbiór  każdej  ulegającej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.

Wszystkie  ustalenia  związane z dokonanym  odbiorem  robót  ulegających zakryciu  oraz materiałów należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości  części  robót.  Odbioru częściowego robót  dokonuje się
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót,  jeżeli  umowa
taką formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz
czas jej działania powinna określać umowa.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  hydroizolacyjnych  w
podziemnej części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  cen  jednostkowych  i  ilości  wykonanych  robót  obierzonych  i
zaakceptowanych przez zamawiającego 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260                         Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615        Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.

PN-B-24000:1997        Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24620:1998        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998        Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na
gorąco.

PN-89/B-27617        Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997              Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618        Papa  asfaltowa  zgrzewalna  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

10.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o  systemie zgodności  (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2004 r.  Nr  204,  poz.



Remont Muzeum Regionalnego w Iłży

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

45

2087).

– Ustawa z dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2003 r.  Nr  207,  poz.  2016 z
późn. zmianami).

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r.  o substancjach i  preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.  Nr 11,
poz. 84 z późn. zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  3)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  C:  Zabezpieczenia  i  izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.
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10. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN      CPV 45421100-5

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej   SST są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru montażu drzwi  drewnianych i
okien drewnianych w budynku Muzeum Regionalnego w Iłży.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien  z drewna i obejmuje wykonanie następujących czynności:

– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi  lub okien,

– usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 

2.  MATERIAŁY
Stolarka  okienna  drewniana  -  skrzynkowa  z  drewna  iglastego,  drewno   kl.  I  (bez  sęków),  klejone,

impregnowane, lakierowane na kolor brązowy.

Stolarka drzwiowa:

- drzwi zewnętrzne drewniane 

- aluminiowa, przeszklona na ciągach komunikacyjnych

- płytowa - drewnopodobna do pomieszczeń 

Okna  i  drzwi  wykonać  jako  antywłamaniowe,  przy  zachowaniu  typu  podziałów  i  gabarytów  okien  i  drzwi
istniejących. We wszystkich oknach zastosować nawiewniki higrosterowane.

Okucia  okienne  i  drzwiowe  należy  oczyścić  z  farby  i  jeśli  ich  stan  techniczny  na  to  pozwoli  -  użyć  je
ponownie. W przypadku niedostatecznego stanu technicznego okuć, należy okucia odtworzyć na wzór
istniejących.

W  oknach  i  drzwiach  zastosować  nowowczesne  rozwiązania  w  zakresie  uszczelek  neoprenowych  oraz
okapników i przylg z profili aluminiowych.

Okna i drzwi - indywidualne wg dokumentacji projektowej.

3.  SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy uzyciu dowolnego sprzętu nie powodujacego uszkodzenia elementów.

4.  TRANSPORT
Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  mogą  być  przewożone  jednostkami
samochodowymi.

Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  okien  i  drzwi  w
środkach transportu powinny być zgodne z wytycznymi producenta.

Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamknietych,  suchych,  przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Do montażu okien i drzwi balkonowych można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu
budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu  odpowiednich
warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.
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5.1.  Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy sprawdzić:

– prawidłowość wykonania ścian,

– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

– czy  wymiary  okien  i  drzwi  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  i  podparcie  okien  z

zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

5.2.  Okna  i  drzwi  należy  sytuować  w  ościeżu  tak,  aby  nie  powstały  mostki  termiczne,  prowadzące  do
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.

Do  podpierania  progu  ościeżnicy  okien  stosuje  się  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami  elementy
poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.

Szczeliny  między  ościeżnicą  a  ościeżem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  tego  celu
odpowiednim świadectwem 

Maksymalny wymiar  szczeliny  między ościeżnicą  okienną  a  ościeżem  nie  powinien  przekraczać  40  mm.
Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm.

5.3.   Mocowanie  okien  i  drzwi  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  przewidywalne  obciążenia
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien
była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.

5.4.  Zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi

Parapet  zewnętrzny  powinien  być  osadzony  zgodnie  z  rozwiązaniem  przewidzianym  w  dokumentacji
projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania:

– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm,

– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne,

– miejsca  połączenia  parapetu  z  ościeżnicą  powinny  być  szczelne  lub  uszczelnione  taśmami

rozprężnymi i silikonem,

– połączenia  boczne parapetu  z ościeżami  oraz w narożu (okno –  mur  –  parapet)  powinny zapewniać
ciągłość  uszczelnienia  (przykłady  uszczelnienia  parapetu  zewnętrznego  na  styku  z  ościeżem
przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część
B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 r.),

– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być  wprowadzony

pod profil progowy ościeżnic

Parapety wewnętrzne

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie
okna.

Parapety  wewnętrzne  powinny  być  osadzone  w  dolnej  części  ościeża,  zgodnie  z  rozwiązaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być
tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed  przystąpieniem  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  należy  ocenić  stan  ścian  i  przygotowania
ościeży  do  robót  montażowych  oraz  wykonać  badania  wyrobów  i  materiałów  wykorzystywanych  w  tych
robotach.

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną,

– rodzaj  ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka)  oraz ich prawidłowość  wykonania i  stan wykończenia

(otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi),

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.
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Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić:

– zgodność  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  obróbek  z  aprobatą  techniczną  lub  indywidualną
dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,

– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,

– w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę:  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o

dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  używanych  w
robotach montażowych,

– stan  opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  wyrobów  i  terminy

przydatności materiałów uszczelniających.

W czasie odbioru robót sprawdza się  czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące montażu okien
i drzwi, w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,

– jakości robót montażowych.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie montażu okien i drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawy  rozliczenia  montażu  okien  i  drzwi  stanowią  określone  w  dokumentach  umownych  (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 107:2002 (U)  Metody badań okien – Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001   Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003  jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003  jw.

PN-EN  ISO  717-1:1999   Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i  izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania.

PN-EN 1191:2002  Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania.

PN-EN 12365-1:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian
osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian
osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej.

PN-EN 12365-3:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian
osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane – Podział.
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11.  ROBOTY MALARSKIE    CPV 45442100-8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej   SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  malarskich  ogrodzenia
terenu i komina na budynku Muzeum. 

1.2.  Zakres stosowania SST
SST  jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  zewnętrznego  (wystawionego  na  bezpośrednie  działanie
czynników  atmosferycznych)  obiektów  budowlanych  nie  narażonych  na  agresję  chemiczną  i  obejmuje
wykonanie wszystkich czynności umożliwiających wykonanie robót malarskich.

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY

2.1.  Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  malarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1.Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni  można stosować:
· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

·  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

·  emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

· lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

·  lakiery  na  spoiwach  żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż  olejne  i  ftalowe,  które  powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.1.2. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

– rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus  denaturowany,  inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające
wymaganiom odpowiednich aprobat

technicznych bądź PN.

2.2.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),

– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),



Remont Muzeum Regionalnego w Iłży

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

50

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

2.3.  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania  materiałów i  wyrobów opakowanych powinno być  kryte,
suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed
działaniem promieni słonecznych.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy pomocy pędzli lub aparatów natryskowych.

4.  TRANSPORT

Transport  materiałów do  robót  malarskich  w opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków
transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. 

5.  WYKONANIE ROBÓT

Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedzających  robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz  materiałów,  które
będą wykorzystywane do wykonywania robót.

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania.

Kontrolą  powinny  być  objęte  w  przypadku  malowania  tynków  zwykłych  i  pocienionych  ich  zgodność  z
projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z  uwzględnieniem  wymagań  określonych  w  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

Badania materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić  jednorodną  w
kolorze i konsystencji mieszaninę.

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te
w szczególności  powinny dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w  zakresie  gruntowania
podłoży i nakładania powłok malarskich.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m
2
 powierzchni pomalowanej.

Ilość  robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.  ODBIÓR ROBÓT
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek  w realizowanych robotach i  ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  (jeżeli  umowa
taką formę przewiduje).

Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót malarskich może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i  ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawy  rozliczenia  robót  malarskich  stanowią  określone  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  ceny
jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na  wewnętrzne
ściany i sufity – Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych, Część  B – Roboty wykończeniowe, zeszyt  4
„Powłoki malarskie zewnętrzne i

wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok.
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12.  INSTALACJA ODGROMOWA    CPV 45315100-9

1.  WSTĘP
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem urządzenia piorunochronnego budynku Muzeum Regionalnego w Iłży.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  SST  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie urządzenia piorunochronnego budynku Muzeum Regionalnego w Iłży.

W zakres robót wchodzi:

    - wykonanie urządzenia piorunochronnego,

    - wykonanie pomiarów,

    - demontaż istniejącego urządzenia piorunochronnego

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

2.  MATERIAŁY
   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie oparte są na obowiązujących

normach i przepisach.

   Każdy materiał (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora. 

2.1.  Materiały budowlane
2.1.1.  Elementy urządzenia piorunochronnego

Drut stalowy ocynkowany FeZn d=8mm

Osprzęt instalacji piorunochronnych.

3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  urządzenia  piorunochronnego  winien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

     - spawarki transformatorowej do 500 A,

     - zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70m
3
/h,

     - narzędzia ręczne

4.  TRANSPORT
     Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zwody
    Zwody  należy  wykonać  w  formie  sieci  za  pomocą  drutu  stalowego  ocynkowanego  FeZn  o  średnicy

d=8mm.  Zwody mocować  do  dachu  i  konstrukcji  kominów systemem  wsporników  przyklejanych  bądź
przykręcanych. Do zwodów należy przyłączyć  za pomocą  powyższego drutu i  odpowiednich uchwytów
przewodzące  konstrukcje  wywietrzaków,  kominów,  masztów  antenowych,  poręczy  ochronnych.
Zachować odstęp zwodów od dachu większy niż 0,1m.

5.2.  Przewody odprowadzające

    Przewody  odprowadzające  wykonać  drutem  stalowym  ocynkowanym  FeZn  o  śr.  8mm.  Przewody
prowadzić  na  uchwytach  zachodując  odległość  0,1m  od  ściany.  Do  przewodów  odprowadzających
należy  przyłączyć  zewnętrzne  części  przewodzące  lub  zachować  odstęp  bezpieczny.  Przewody
odprowadzające zakończyć zaciskami probierczymi.

5.3.  Montaż osprzętu instalacyjnego
     Montaż  osprzętu  zgodny  z  obowiązującymi  normami  i  wskazaniami  producentów.  Transport  i



Remont Muzeum Regionalnego w Iłży

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

53

przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazówkami producentów.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
    Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgoność z wymogami
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1.  Próby montażowe i pomiary
     Po zakonczeniu robót należy, w ramach prób montażowych, wykonać następujące czynności:

     -  wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, ciągłości zwodów i przewodów odprowadzających,

     -  pomiar rezystancji uziemienia,

     -  ocena powłok antykorozyjnych,

     -  wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, aparatury.

     Próby montażowe należy przeprowadzać  po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru. Z
prób montażowych należy sporządzić          odpowiedni  protokół. 

7.  ODBIÓR  ROBÓT
     Ogólne zasady odbioru robót zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

     Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca powinien przedłożyć:
     -  dokumentację według której wykonywane były roboty,

     -  protokóły z dokonanych pomiarów,

     -  oświadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robót i gotowości urządzenia do eksploatacji,

     -  inne dokumenty wymagane przez Inwestora

8.  OBMIAR  ROBÓT
    Ogólne zasady obmiaru robót wg obowiązujących przepisów.

    Jednostka obmiarowa:

    -  montaż osprzętu, jest 1 szt

    -  ułożenie przewodów jest 1 mb

    -  badania przewodów, uzomów jest 1 kpl

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodne z obowiązującymi przepisami.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE
      PN-IEC 61024  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

      PN/E - 05003 ark. 01, 03, 04  Ochrona odgromowa obiektów
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