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CZĘŚĆ OGÓLNA

1. INFORMACJE WSTĘPNE  .  

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

1.1.1. Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących
wykonania i odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwą :

Modernizacja Domu Ludowego w Orchowie

Zakres  Specyfikacji  Technicznej  obejmuje  roboty  zawarte  w  przedmiarze  robót
przewidywanych  do  wykonania  wyżej  wymienionego  zadania  i  jest  zgodny  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o:

 umowę  i  założenia  programowe  zawarte  pomiędzy  Inwestorem  a  Wykonawcą
dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji,

 projekty  obejmujące  wszystkie  niezbędne  branże  opracowane  przez:
"PERSPEKTYWA" Biuro Architektoniczne, Marcin Przybylski 

  ul. Warszawska 16d, 98-100 Łask
 ogólną charakterystykę obiektu
 inwentaryzację budowlaną obiektu
 przedmiar  robót,  zawierający  zestawienie  robót  przewidywanych  do  wykonania  w

kolejności technologicznej ich realizacji
 katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U.2012.462)

 Rozporządzenie  /WE/Nr2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia
5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia
16.12.2002 z późn. zm./

 Ustawa  z dnia  2901.2004r-  Prawo zamówień  publicznych   /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
późn. zm. ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz
1537/.

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.  

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
   Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę: 

Modernizacja Domu Ludowego w Orchowie

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą:

 demontaż rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej 
  rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego i jego utylizacja -  pokrycie z eternitu –

należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem
szczególnej ostrożności 

  rozbiórka istniejącej więźby dachowej 
  wykonanie nowej więźby dachowej i pokrycia dachu
   uzupełnienie istniejących warstw po pracach związanych z demontażem 
 naprawa kominów ponad warstwą pokrycia
 obłożenie blachą na konstrukcji z profili stalowych i wykonanie czapek, montaż

czapek i wywietrzaków 
 wykonanie obróbek blacharskich, mocowanie rynien i rur spustowych 
 wykonanie instalacji odgromowej 
  ułożenie izolacji na stropie (folia paroizolacyjna i wełna mineralna) 

2.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano – instalacyjnej, stanu
porea1izacyjnego -należy do obowiązków Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmują:
a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy
b) zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - należy do obowiązków
Wykonawcy .
c) uzyskanie warunków dostępu do wody i energii elektrycznej - należy do obowiązków
Wykonawcy.
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2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.

Remontowany obiekt usytuowany jest w Orchowie dz. nr 516/1 obr. Orchów, Gmina
Łask

2.4.2. Dane ogólne:
Na działce  będącej  przedmiotem opracowania  znajduje  się  budynek  Domu  Ludowego  w
Orchowie.  Nieruchomość  posiada  przyłącze  wodociągowe,  energetyczne,  kanalizacji
sanitarnej,  telefoniczne.  W  północnej  części  działki  znajduje  się  teren  rekreacyjny.
Komunikacja  odbywa  się  z  drogi  publicznej  poprzez  istniejący  zjazd.  Nieruchomość  jest
ogrodzona
Będący przedmiotem opracowania budynek jest budynkiem w tradycyjnej konstrukcji ściany
– z cegły, stropy żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana 

2.4.3. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych.
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować:
• projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy,
• projekt organizacji  robót budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty
winny uzyskać akceptację Inwestora.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

       ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45200000-9)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem  ogólnej  ST  są  wymagania  wspólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
remontowo-budowlanych wykonania Modernizacji Domu Ludowego w Orchowie, gm. Łask

1.2. Podstawa opracowania
Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowiązujących PN, 
- przepisach prawa budowlanego,
- atestach,
- świadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
- literaturze technicznej.
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1.4. Wspólne wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które
są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:

 dokumentację projektową,
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

1.4.2. Obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych
punktów i poziomów odniesienia.
2.  Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji  Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robót.
3.  Wykonawca otrzymuje  od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację  projektową,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje
się,  że wymagania  wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak
jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ważności:
1. Specyfikacja Techniczna
2.  Szczególne  uzgodnienia  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  – Projektant  –Wykonawca
robót
3. Dokumentacja Projektowa.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji  technicznej można uważać za
wartość docelową, od których dopuszczalne są odchylenia  zgodnie z parametrami tolerancji
wykonawczej. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność  jakości.  W  przypadku,  gdy  materiały  i  wykonane  elementy  budynku  nie  będą
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość
elementu budowli,  to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną
niezwłocznie zastąpione innymi.
4.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  utrzymanie  placu  budowy  w
zadowalającym stanie  i porządku od momentu przyjęcia  do czasu odbioru końcowego. W
miarę  postępu  robót  plac  budowy  i  jego  otoczenie  powinno  być  uprzątane  z  nadmiaru
materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:
-  umieszcza  tablice  zawierające  podstawowe  informacje  o  budowie.  Treść  informacji  i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewnia ich obsługę i dozorców.
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6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające
przed:
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru
7.  Przed  rozpoczęciem robót  Wykonawca  ma  obowiązek  podjąć  niezbędne  kroki  w  celu
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
8.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  opiekę  nad  wykonanymi  robotami,
przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w
okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.
9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a
w tym:
• utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,
• właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym
jako  rezultat  niewłaściwie  prowadzonych  robót  budowlanych  albo  przez  pracowników
wykonawcy.
10.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej.
11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną
Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomić  Inwestora  i  władze  konserwatorskie  i  przerwać
roboty do czasu dalszych decyzji.
12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie
personelowi  odpowiednie  urządzenia  socjalne  i  sanitarne  i  nie  dopuszczać  do  pracy  w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIAŁY.  
2.1 Wszystkie  użyte  do wykonania  robót  materiały  powinny  posiadać  krajową  deklarację
zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa taka
deklarację na swoją odpowiedzialność.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  składowania  i  przechowywania  materiałów  w  sposób
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.
Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa  i  z  możliwością  pobrania  reprezentatywnych  próbek.  Szczególne  zasady
obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i
paliw.
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod
względem jakości,  powinny  być  składowane  oddzielnie.  Dostawy tych  materiałów należy
przerwać.
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Wykonawca  robót  przedstawi  zamawiającemu  na  co  najmniej  trzy  tygodnie  przed
planowanym  rozpoczęciem  robót  informacje  o  zastosowanych  materiałach,  certyfikaty  i
aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie
wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  budowlanych.  Wszelkie  materiały  i
urządzenia  zastosowane  w  dokumentacji  projektowej  można  zastąpić  równoważnymi,
stosując  te  same  parametry  techniczne  i  wymagania  funkcjonalne  poparte  certyfikatami,
świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w  zależności  od  wymagań  wynikających  z
odpowiednich  przepisów.  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o
wyborze materiału. 

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

2.3. Stosowanie materiałów równoważnych
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w
dokumentacji  projektowej  lub  technologią  równoważną.  W  przypadku  wystąpienia
możliwości  zastosowania  równoważnego  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,
spełniającego warunki techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji  technicznej,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane
przez  Inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT I MASZYNY  
Dobór  sprzętu  i  maszyn  do  wykonania  robót  przewidzianych  w  kontrakcie  powinien
gwarantować jakość  robót określoną  w PN, warunkach technicznych  i  ST.  Dobór  sprzętu
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

4. TRANSPORT.  
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.
1.  Szczególna  uwagę  należy  zwrócić  na  dobór środków transportu do przewozu środków
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, wełny mineralnej.
2.  Środki  transportu  powinny  posiadać  wyposażenie  specjalne  w  zależności  od  rodzaju
przewożonego ładunku.
3.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7



MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W ORCHOWIE 

4.1. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów
podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a także
w jego granicach.

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Wszystkie  roboty  objęte  kontraktem  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  PN,
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  technicznymi  i  ST dla  poszczególnych  rodzajów
robót wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót.
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i
rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.
Wykonanie  każdego  rodzaju  robót  powinno  być  odnotowane  w  dzienniku  budowy,
ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów.

5.1. Dokumenty budowy.
W  okresie  realizacji  kontraktu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy :
dziennika budowy, księgi obmiarów, dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych,
certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych,
dokumentów pomiarów cech geometrycznych, protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawcę i Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy
jest  to  zeszyt  opatrzony  pieczęcią  Inwestora  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w
odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  powinien  być  zaopatrzony  w  datę  i  podpis  osoby
dokonującej  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska,  stanowiska  służbowego  oraz  nazwy
instytucji, którą reprezentuje. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy,  ale tylko w zakresie bezpieczeństwa
wykonywania robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy.

5.1.2. Księga obmiaru
jest  dokumentem  budowy,  w  którym  dokonuje  się  okresowych  wyliczeń  i  zestawień
wykonanych  robót  w  układzie  asortymentowym  zgodnie  z  przedmiarem  robót.  Pisemne
potwierdzenie  obmiarów przez  Inwestora stanowi podstawę  do  obliczeń.  Księgę  obmiaru
prowadzi kierownik budowy.
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6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami
odpowiedzia1ny jest Wykonawca robót.
Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inwestora
projektu organizacji  robót, w którym przedstawia się  zamierzony sposób wykonania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe i organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót zgodnie  z
projektem.
 Projekt organizacji robót powinien zawierać :

 opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót,
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ,
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  podaniem  ich  parametrów

technicznych  oraz opisem wyposażenia  w mechanizmy  do sterowania  i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

 wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),
 wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych

elementów robót,
 wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
 opis  sposobu  i  procedury  kontroli  wewnętrznej  podczas  dostaw  materiałów,

sprawdzania i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót
 opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :
 wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
 przestrzeganie  takich  warunków  transportu  i  przechowywania  materiałów,  które

zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
 określenie  i uzgodnienie  takich warunków dostaw (wielkości  i  częstotliwości),  aby

mogła być zapewniona rytmiczność robót,
 prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
 zgromadzenie  na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej  ilości  materiałów,

która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.
Wszystkie  wykonane roboty i użyte materiały  powinny być zgodne z projektem,  Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.

6.2. Koszty badań kontrolnych.
Jeżeli  wyniki  dostarczonych  przez  Wykonawcę  badań  zostaną  uznane  prze  Inwestora  za
niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań.
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów
Rzeczowych.
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Obmiar  robót polega na  wyliczeniu  i  zestawieniu  rzeczywistej  ilości  wykonanych  robót  i
wbudowanych materiałów.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w
księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.  

Odbiór  robót  jest  to  ocena  robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  przeprowadzona  przez
Inwestora.

8.1. Podział odbiorów.

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.  Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych
korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu robót.  Odbioru  dokonuje  inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora.
Jakość  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robót.
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące
dokumenty :

 dokumentację projektową i ST,
 receptury i ustalenia technologiczne,
 dziennik budowy, księgi obmiaru,
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 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
 certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych
 dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,
 opinie  technologiczne  sporządzone  na  podstawie  wyników  badan  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru,
 dokumentację powykonawczą,
 operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
Podstawą do  oceny jakości  i  zgodności odbieranych  robót  z  dokumentacją  projektową są
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz
oględziny podczas dokonywania odbioru.
Podstawą  do  odbioru  są  oględziny  oraz  badania  techniczne  i  ewentualne  pomiary
dokonywane  przez  laboratorium,  zaakceptowane  przez  Inwestora  oraz  dokonywane  przez
komisję odbioru.
Zgłoszenia  do odbioru  Wykonawca  dokonuje  zapisem do  dziennika  budowy i  przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).
Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Inwestora.  Jakość  i  ilość
zakończonych  robót komisja  stwierdza  na  podstawie  operatu kalkulacyjnego  oraz badań i
pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji,  lecz nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe.
Jeżeli  komisja  stwierdzi,  że  jakość  robót  znacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji
projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr
109, poz. 1157; Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr
80, poz. 718)) 
[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  26 czerwca 2002r w sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163) z pózn. zmianami) 
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz.
627) wraz z przepisami wykonawczymi 
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[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z
przepisami wykonawczymi 
[6] Zarządzenie  Ministra  Gospodarki Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia  15.12.1994 r w
sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
[7]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów deklarowania  zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041). 
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST.01.      ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
(CPV 45111100-1)

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  rozbiórek
występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:

 demontaż rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej 
  rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego i jego utylizacja 
  pokrycie z eternitu –   należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i z

zachowaniem szczególnej ostrożności 
      -     rozbiórka istniejącej więźby dachowej 

-    wywóz elementów z rozbiórek na wysypisko.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST 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 Inżyniera.
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2. MATERIAŁY  
Dla robót wg SST.01. materiały nie występują.

3. SPRZĘT  
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

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

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  teren ogrodzić i oznakować zgodnie
wymogami  BHP,  zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalacje
teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie  bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.

5.2.1. Wymagania szczegółowe
Pokrycie dachowe i elementy obróbek blacharskich rozbierać ręcznie.
Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem.
Posadzki, tynki rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał odnieść poza obręb budynku lub
bezpośrednio na teren wysypiska.
Materiały i elementy budowlane przeznaczone do ponownego montażu należy demontować z
należytą starannością i zabezpieczyć do czasu ponownego montażu.
Ewentualne  dodatkowe  materiały  uzyskane  z  rozbiórek  do  ponownego  wbudowania
zakwalifikuje Inżynier.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są:

 rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt.,m3]
 dla pokrycia, posadzek, tynków [m2],

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte SST.01.podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

 

 SST.02.  KONSTRUKCJE DREWNIANE (CPV 45261100-5)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wymiany więźby
dachowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą wymiana i wykonanie:
• Więźba dachowa drewniana o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIAŁY.  

2.1. Materiały
Krawędziaki, deski klasy C24,
Krokwie - 60x180 Słupy - 140x140 Płatwie - 140x140 Murłaty - 140x140 Konrtłaty 25 x50
Łaty  40x60  co  50  cm,  Usztywnienia  podłużne  dachu  wykonać  z  perforowanych  taśm
dekarskich  gr.  40x2mm,  np.  system  SIMPSON  STRONG  TIE  BAN  lub  równoważne,
przybijanych do krokwi na krzyż. W celu – właściwego naciągnięcia taśm użyć naciągarki.
Elementy  stężeń  mocować  do  więźby  przy  użyciu  gwoździ  systemowych  CNA  4,0  lub
alternatywnie  systemów  wkrętów CSA  5,0.  Połączenia  końcowe  taśm wykonać  poprzez
blachy węzłowe np. SIMPSON STRONG TIE BNG lub równoważne. Materiały drewniane
zabezpieczone środkami przed szkodnikami biologicznymi i ogniem np. preparatem FOBOS
M-4 lub podobnym. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB
- Instrukcja techniczna  w sprawie  powierzchniowego zabezpieczenia  drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
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2.2. Łączniki.
Gwoździe należy stosować okrągłe wg BN- 70/5028-12 Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-
EN –ISO 4014:2002 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Podkładki  kwadratowe wg PN-59/M-82010 Wkręty do drewna  z łbem stożkowy,  wg PN-
85/M-82503

2.3. Środki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami,  owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny  być  stosowane  wyłącznie  środki  dopuszczone  do  stosowania  decyzja  nr  2/ITB-
ITD./87 z 05.08.1989 r.

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji.
2.4.1. Materiały i elementy z drewna
Powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu  utwardzonym  lub  odizolowanym  od
elementów  warstwą  folii.  Elementy  powinny  być  składowane  w  pozycji  poziomej  na
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji.  Odległość
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm.

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

2.5. Badania na budowie.
Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać
akceptacje Inspektora.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego montażu kwalifikuje Inspektor.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez  inspektora,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem.  Należy  je  umieścić
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub
przesuwaniem. Sposób składowanie wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO.
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.
Roboty należy prowadzić zgodnie z  dokumentacją  techniczną  przy udziale  środków, które
zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i  wymiarów
konstrukcji.  Połączenie  elementów  drewnianych  wykonać  na  śruby.  Śruby  powinny  być
wkręcane  w  uprzednio  nawierconych  otworach.  Styki  drewna  z  metalem  bądź  murem
powinny  być  zaizolowane  przekładkami  z  papy  izolacyjnej.  Przekroje  i  rozmieszczenia
elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki:
· w długości elementu do 20mm
· w odległości miedzy węzłami do 5mm
· w wysokości do 10mm

5.3    Kontrola jakości robót.
Sprawdzenie  jakości:  wbudowanych  materiałów,  wykonania  elementów  przed  ich
zmontowaniem, gotowej konstrukcji.
Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru bieżąco podczas wykonywania prac.

6. OBMIAR ROBÓT.  

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Jednostkami
odbioru są:
· ilość wymaganej konstrukcji m3

· powierzchnia wykonania m2.

7. ODBIÓR ROBÓT.  

Wszelkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1]PN-B-03150:2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-82/D-94021  –  Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymałościowymi.
[3]PN-72/M-82505 – Wkręty do drewna z łbem kulistym.
[4]PN-EN 844-3:2002 – Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące
tarcicy.
[5]PN-EN 10230-1:2003 – Gwoździe z drutu stalowego.
Oznaczenie CPV : kategoria 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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SST.03.  ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w budynku .

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  powłokowych  izolacji  przeciwwilgociowych  i  termicznych  wg  SST  i
ustaleń z Inspektorem. tzn.:
   

 Izolacje termiczne stropu z wełny mineralnej 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIAŁY.  

Wszystkie  materiały  izolacyjne  zastosowane  do  robót  izolacyjnych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych pakowane w worki powinny być przechowywane i
magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta oraz wymaganiami  odpowiednich  aprobat
technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych
powinno  być  kryte,  suche  i  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem  oraz  opadami
atmosferycznymi.
Opakowania   należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m,  tak by zachować ich
dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób pakowania
i  magazynowania  wyrobów,  uzgodniony  z  odbiorcą  (wykonawcą  robót  izolacyjnych),
gwarantujący, że materiał nie będzie narażony na zniszczenie lub zawilgocenie.
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2.2. Wełna mineralna 
Współczynnik przewodzenia ciepła Lambda = 0.037 W/mK
Do materiałów podstawowych zaliczane są płyty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej
spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.
Wyroby  do  robót  izolacyjnych  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  oznakowane  i
opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu  do granulatów z wełny mineralnej
skalnej bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  izolacyjnych  stropodachów  i  stropów  w
poddaszach nieużytkowych wełny mineralnej  skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów.

3. TRANSPORT.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem
środowiska  przez  rozlanie.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

4. WYKONANIE ROBÓT.  

4.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO. 

4.2. Izolacja  termiczna stropów.
Istniejący strop należy ocieplić wełną mineralną gr. 23 cm w jednej lub dwóch – warstwach,
górna warstwa wełny z welonem szklanym. 

5. K  ONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

5.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie
i odbiór  robót  winny  być  wykonane  zgodnie  z  normami  i  wskazaniami  oraz instrukcjami
użycia producenta wybranych materiałów.
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5.2. Materiały izolacyjne.
· wymagana  jakość materiałów izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona przez  producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem,
·  materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

5.3. Badania w czasie robót termoizolacyjnych
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej), instrukcji producenta i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W czasie
wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli
lub w dzienniku budowy (o ile  jest  prowadzony)  wilgotność  i  warunki mikroklimatyczne
(temperatura, wilgotność powietrza).
Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji,
Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  .3.  niniejszej
specyfikacji,   a  następnie  odnotowane w formie  protokołu kontroli,  wpisane  do dziennika
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.4. Badania w czasie odbioru robót
5.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny,  czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych,  w szczególności w
zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacja  techniczna  (szczegółowa)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
- prawidłowości wykonania termoizolacji zgodnie z wymogami technologicznymi, 
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  (protokoły
kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót.

5.5. Wyniki odbiorów
Wyniki  badan  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.3.  niniejszej
specyfikacji  technicznej,  opisane  w dzienniku  budowy (o ile  jest  prowadzony)  i  protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

6. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostka obmiarowa  robót  jest  m2  powierzchni  zaizolowanej.  Ilość  robót  określa  się  na
podstawie  przedmiaru  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze.
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7. ODBIÓR ROBÓT.  

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2. Odbiór częściowy
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 usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest  podstawa do dokonania  częściowego rozliczenia  robót,
jeżeli umowa taka formę przewiduje.

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
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.
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,  o  ile  są  prowadzone,  protokoły kontroli  spisywane  w trakcie
wykonywania prac,

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

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
 instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczną systemu termoizolacji,
 wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je
z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  robót
(szczegółowej),  opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia,  oraz dokonać oceny
wizualnej.
Termoizolacja   stropodachu  wentylowanego,  stropu  nad  piwnicą  i  ścian  powinna  być
odebrana,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana.
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
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jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości
wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru,
jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwo  użytkownika  i  trwałości
termoizolacji  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunąć  wadliwie  wykonaną  termoizolacje,  wykonać  ją  ponownie  i  powtórnie  zgłosić  do
odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

 nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,
 rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną
 adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowane,
 nazwę firmy wykonującej ocieplenie,
 grubość izolacji cieplnej (cm, mm),
 warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
 oświadczenie  kierownika  robót,  że  wbudował  materiały  oznakowane  zgodnie  z

przepisami ustawy Prawo budowlane  i obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami
bhp i ppoż,

 ocenę wyników badań,
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
 imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i

inspektora  nadzoru  budowlanego  złożone  przy  udziale  przedstawiciela
Zamawiającego.

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

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1] PN-77/B-27604 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[2]BN-79/6751-02 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[3]BN-82/6759-05 - Taśma budowlana uszczelniająca
[4]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane  i  elementy budynku.  Opór  cieplny  i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
[5]PN-EN  IS010456:2004  -  Materiały  i  wyroby  budowlane.  Procedury  określania
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
[6]PN-EN 12524:2003 - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplnowilgotnościowe.
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Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
[7]PN-EN ISO 13789:2001  –  Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  ciepła
przez przenikanie. Metoda obliczania.
ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako materiału  termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej”  Zalecenia  udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002
PN-EN 13163:2004 Norma  pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
-    PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.[8]PN-
EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

SST.04. ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
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 Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami
wystającymi ponad dach budynku tzn.:
- Pokrycie dachu blachą ocynkowana trapezową (grubość wyrobu gotowego - stali 0,5-0,75
mm), – głębokość profilu 19 mm 
- Obróbki blacharskie
- Rynny i rury spustowe.
 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora

2. MATERIAŁY.  

2.1. Blacha stalowa trapezowa powlekana T20
Blacha lakierowana z metaliczną warstwą cynku i magnezu  o masie  130g/m 2 i przynajmniej
dwie warstwy (podkład i warstwa wierzchnia) powłoki organicznej. Blacha z pisemną gwarancją
dla klasyfikacji środowiskowej C1- C3 na 45 lat. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy z
równoważnym  zabezpieczeniem  -  Gwarancja  na  perforację  blachy  w  przypadku  powłoki
powłoka  Mat  min  45  lat  oraz  na  rozwarstwienie  powłok  lakierniczych  -  min  10  lat  –  w
przypadku) 

Wyroby  z  blachy  ze  stali  odpornej  na  korozją  z  powłokami  jw.,  układane  na  ciągłym
podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002.

2.2. Rynny i rury spustowe 
        Materiały:
       Rynny, rury spustowe 190/150 wykonane z blachy ocynkowanej 0,6 mm (warstwa

ocynku 275g/m 2 
        - uchwyty rynien systemowe,
        - uchwyty rur spustowych systemowe,
        - materiały pomocnicze

3. SPRZĘT.  

Do realizacji  robót objętych niniejszą  specyfikacją  wymagane  są narzędzia  specjalistyczne
związane z technologiami poszczególnych robót oraz powszechne narzędzia dekarskie.

4. TRANSPORT.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez  inspektora,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem.  Należy  je  umieścić
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub
przesuwaniem.

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.  

5.1. Pokrycie dachu.
 Pokrycie z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN dla wyrobów oraz
wymaganiami producenta zgodnie z PN-B-02361:1999.  Blachy przycina się za pomocą
nożyc wibracyjnych. Po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady,
mogące spowodować uszkodzenie powierzchni blach;
          -   na krawędziach szczytu dachu zamontować wiatrownice;
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          -   przed montażem blachy należy zamontować haki rynnowe, następnie  przystąpić do
układania profili rzędami od okapu do kalenicy. Niezbędne jest uszczelnienie kalenicy i
okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i
kurzu.
          -    wszystkie uszkodzenia powłoki malarskiej powstałe w czasie montażu i transportu
należy zamalować farbą zaprawową;
          -   w połaci dachu należy zamontować fabryczne wyłazy dachowe wraz z kołnierzem
uszczelniającym. 

5.2. Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie obejmują wykonanie obróbek ogniomurków, obróbek okapów, obróbek
podstaw i czap kominowych, obróbek szczelin dylatacyjnych, 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości i pochylenia połaci dachowych.
- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej  można wykonywać o każdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15oC,
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,
Obróbki  dachowe  montuje  się  w  różny  sposób  w  zależności  od  rodzaju  pokrycia.
Wykonywane  są  one  na  budowie  z  dostosowaniem  do  sytuacji  występującej  w  trakcie
realizacji  robót.  Przy wykonywaniu  obróbek elementów wystających  ponad  dach,  obróbki
wykonuje  się  z  dwóch  części,  tak  aby  umożliwić  pracę  skurczowo-rozkurczową  tego
elementu, inną od pracy połaci dachowej. Połączenie obróbek na sztywno doprowadziłoby w
konsekwencji  do  ich  zerwania.  W  podobny  sposób  obrabiane  są  blachą  dylatacje
konstrukcyjne dachu.
Po  wykonaniu  i  zamontowaniu  obróbek  blacharskich  należy  przystąpić  do  wykonywania
pokrycia  docelowego.  Po  wykonaniu  kompletnego  pokrycia  dachowego  montowane  są
elementy odprowadzające wodę z połaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Materiały izolacyjne.
Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem
jakościowym  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z
postanowieniami  normy  państwowej.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów
izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy.
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6.2. Roboty.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. Podłoże powinno  być wykonane z
materiału nie wpływającego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obróbki blacharskie. Jeśli
to  niemożliwe,  należy  warstwy wodoszczelne  i  obróbki  blacharskie  oddzielić  od podłoża
warstwą innego materiału izolacyjnego.
Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do robót
pokrywczych. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wewnątrz lub na
zewnątrz rynny.
Brzegi rynny powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7mm i obustronnie połączone z
rynną.  Każde załamanie  rynny  należy oprzeć na  uchwytach  rynnowych,  a  naroża o kącie
mniejszym od 120° usztywnić trójkątnym kawałkiem materiału,  z jakiego wykonano rynnę,
zamocowanym do zwoju zewnętrznego.
Odległość pomiędzy uchwytami rynnowymi powinna wynosić 50-80cm,  a w zależności od
pochylenia połaci i przekroju rynny ich przekrój wynosi:
4x25mm przy pochyleniu mniejszym niż 80% i średnicy 180mm;
5x25mm przy pochyleniu większym niż 80% i średnicy 180mm;
5x30mm przy średnicy powyżej 180mm bez względu na wielkość pochylenia.
Spadki rynien nie powinny być niniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny należy umieścić
niżej od brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien
być  usytuowany  o  25mm  niżej  w  stosunku  do  linii  stanowiącej  przedłużenie  połaci.
Największa nie zdylatowana długość rynny nie powinna przekraczać 20m, licząc odległość
miedzy sąsiednimi rurami spustowymi.
Odchylenie  rur  spustowych  od  pionu  nie  powinno  przekraczać  20mm  przy  długości  rur
większej od 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 metrów
nie  powinno  być  większe  od 3mm.  Osie  załamań  i kolanek  powinny  tworzyć z osią rury
spustowej kąt 110°-130°.
Do rury spustowej nad połączeniem z rurą żeliwną należy przylutować kołnierz stożkowy o
szerokości 5-6cm, wykonany z tego samego materiału co rura spustowa. Nad uchwytami rur
powinny być przymocowane na rurach obrączki wykonane z tego samego materiału co rura i
zabezpieczające rurę przed zsuwaniem się.

6.2.1. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie  należy  wykonywać  w  szwach  prostopadłych  i  równoległych  do  okapu,  na
kalenicy  w narożach.  Polega ono na stwierdzeniu,  czy łączenia  i  umocowania  arkuszy są
zgodne z postanowieniami normy.
Sprawdzenie  rynien  polega  na  stwierdzeniu  prawidłowego  wykonania  uchwytów,  denek  i
wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien.
Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków
i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie rur spustowych. Należy stwierdzić prawidłowość wykonania połączeń w szwach
pionowych i poziomych, mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości
i kierunku pionowego; należy także sprawdzić, czy rury nie maja dziur i pęknięć.
Badania  należy przeprowadzać za pomocą oględzin,  z  wyjątkiem sprawdzania  pionowości
rur, które należy dokonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5mm.
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Sprawdzenie  zabezpieczeń elewacyjnych  polega na  stwierdzeniu  prawidłowego wykonania
połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 

6.2.2. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych. 
Należy  stwierdzić  prawidłowe  wykonanie  zabezpieczeń  kominów  oraz innych  elementów
dachu,  jak:  wietrzniki,  włazy,  kołnierze  masztów,  kołpaki  rur  wentylacyjnych  i  nasady
kominowe.
Sprawdzenie  szczelności  pokrycia  należy  przeprowadzić  w  wybranych  przez  komisje
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli
nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca
poddawać przez 10min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując,
czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie,  tworząc  zacieki.  Stwierdzone  usterki  należy  oznaczyć  w  sposób  umożliwiający
odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

6.2.3. Ocena wyników badań. 
Jeżeli  badania  przewidziane  w normie  dadzą wynik  dodatni,  wykonane roboty blacharskie
należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da
wynik  ujemny,  całość odbieranych robót blacharskich lub tylko  ich cześć należy uznać za
niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami
normy nie mogą być przyjęte.  W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie  z
wymaganiami  normy  pokrycia  w  celu  doprowadzenia  go  do  zgodności  z  normą  a  po
poprawieniu  przedstawić  do  ponownego  badania.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  nie
nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty blacharskie
mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostka obmiarowa robót jest:
 - m2 pokrytej powierzchni,
 -1mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Odbiór podłoża.
•  badania  podłoża  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania, łacenia) należy przeprowadzać za
pomocą łaty kontrolnej  o długości 2 m lub za pomocą szablonu  z podziałką  milimetrowa.
Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,
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8.2. Odbiór robót pokrywczych.
8.2.1. Roboty pokrywcze,

jako  roboty zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru
częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest
niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

podłoża (deskowania i łat)
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.2. Badania końcowe pokrycia  
należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja  techniczna,  dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy
podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
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.
8.2.3. Odbiór pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
Odbiór instalacji odgromowej powinien obejmować sprawdzenie:  
   - sposobu prowadzenia przewodów, prawidłowości zamocowań, lokalizacji poszczególnych
elementów,
   - skuteczności działania instalacji odgromowej – wykonawca zobowiązany jest przedstawić
protokół z pomiarów instalacji wykonanych przez uprawnioną do tego osobę,
   -  w  przypadku  przekroczenia  dopuszczalnej  wartości  rezystancji  uziomu  należy
zainstalować  dodatkowe  uziomy  szpilkowe  lub  rurowe  aż  do  uzyskania  wymaganej
oporności.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9.2.  Pokrycie z blachy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
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9.3.  Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

9.4.  Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1]BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okrągłych.
[2]BN-66/5059-02 - Uchwyty do rynien półokrągłych.
[3]BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowokauczukowe uszczelniające.
[4]PN-61/B10245  –  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[5]PN-71/B10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i
badania przy odbiorze.
 [6]PN-75/B-12029/Az1:1999–  Ceramiczne  materiały  dekarskie.  Dachówki  i  gąsiory
dachowe. Badania.
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