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Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w
niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równowaŜny”, co oznacza, Ŝe dopuszcza się
zastosowanie urządzeń

i materiałów nie gorszych niŜ opisywanym w dokumentacji tj.

spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakościowe co najmniej

takie jak

wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować
urządzenia i materiały równowaŜne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, Ŝe
oferowane przez niego urządzenia
technicznej.

spełniają wymagania określone w dokumentacji
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1. Wymagania ogólne
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy:
1.2. Zakres stosowania SST
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg
zestawienia tabelarycznego spisu treści.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i
urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, Ŝe wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiązany jest do udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek
źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy
na uŜycie tych materiałów do robót innych, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. KaŜdy 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. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane 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 Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inwestora.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moŜe być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
4. Wymagania dotyczące środków transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i
sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewoŜonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i
dokumenty.
5.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności Wykonawca
nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi a takŜe z innymi przepisami obowiązującymi. Dane
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót
naleŜy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w
tym równieŜ te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów,
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych
w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma równieŜ obowiązek stosowania się
do ich treści i postanowień.
5.2. 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 ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
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elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takŜe w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜana kwestię. Polecenia
Inwestora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1. Pobranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora 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 będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne
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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.
6.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
6.4. 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, i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST,
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – waŜne
legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich
właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.

7. Dokumenty budowy
7.1. Dziennik budowy
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieŜąco i będą
dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
słuŜbowego. 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 InŜyniera. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót,
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadził,
 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne
istotne informacje o przebiegu robót,
 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania się.
7.2. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.
7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione
na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.
7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych trzech punktach
następujące dokumenty:
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
7.5. 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. Wszystkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
8. Wymagania dotyczące obmiaru robót
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
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rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
3
wyliczone w m jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone
wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
8.4. Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem.
9. Odbiory
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje
Inspektora 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 niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem 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 konfrontacji z
dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
9.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
9.3. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniŜej pt. „Dokumenty do
odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
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zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robot w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
9.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
 specyfikacje techniczne,
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i księgi obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
 sprawozdanie techniczne,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
 zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9.5. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego.
10. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki
winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące i tymczasowe,
niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie
podlegają obmiarowi.
11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
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zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie
później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

12. Zabezpieczenie tereny budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:
a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy
teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych.
b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaŜy w odpowiednie
obiekty i drogi montaŜowe.
e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.
f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.
g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji
placu budowy.
13. 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 wykańczania Robót
Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skaŜenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
a). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, i dróg dojazdowych.
b). środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
 moŜliwością powstania poŜarów
 hałasem.
14. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
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dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

15. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 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. Roboty rozbiórkowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
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 specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie rozbiórek 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 InŜyniera.
2. Materiały
2.1. Dla robót materiały nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt.
4.

Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robót
5.1. Roboty rozbiórkowe
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne".
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy wykonać bezwzględnie wszystkie
niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt.
 Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach
urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ
roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi.
 Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy stają się własnością
Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca zagwarantuje, Ŝe
wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz
porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami
upowaŜnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i,
jeŜeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie
o tej treści.
6.

Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.1

7.

Obmiar robót
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera.
3. Remont stropodachu
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
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 specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi
ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obróbki blacharskie
Rynny.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami InŜyniera.
2.

Materiały
2.1. papa zgrzewalna w systemie np. FIRE Smart Duo Top
2.2. papa zgrzewalna w systemie np. FIRE Smart Duo Baza
2.3. welon szklany min. 120g/m²
2.4. płyta styrodach NRO E15 gr. 10 cm
2.5. deskowanie pełne wykonane z płyty OSB gr.12mm
2.6. Blacha tytan-cynk grub. 0,7 mm
2.7. Blacha trapezowa
2.8. Płyta warstwowa gr. 8cm

3.

Sprzęt
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji

5. Wykonanie robót
Przewiduje się konieczność wykonania , niezbędnych wzmocnień , poprzez nabicie desek oraz
wymianę częściową elementów konstrukcji .Wykonać nowe deskowanie z płyt OSB/3 gr. 12mm
Osuszyć zawilgocone elementy drewniane. Wszystkie, elementy konstrukcji, dachowej naleŜy
zaimpregnować, poprzez smarowanie zabezpieczającymi preparatem FOBOS 4 i preparatami
zabezpieczającymi przed korozją biologiczną.
5.1. Pokrycie papą
Wykonać nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej w systemie np. FireSmart Duo, na płytach
typu styrodach NRO E15, spełniające klasę odporności ogniowej E15
W przypadku papy modyfikowanej , prace moŜna prowadzić przy:
- temperaturze nie niŜszej niŜ 0 st. C,
- nie naleŜy prowadzić robót dekarskich w przypadku mokrej nawierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru,
- poszycie z płyt OSB powinno być suche o wilgotności mniejszej niŜ 15%,
- podłoŜe powinno być naprawione, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń,
- przed rozpoczęciem układania papy naleŜy osadzić dyble , rynhaki, wywiewki i inne
oprzyrządowanie,
- przed ułoŜeniem papy, naleŜy ją rozwinąć w miejscu gdzie będzie zgrzewana, a
następnie przymierzyć i zwinąć z dwóch końców. Miejsca zakładów na ułoŜonym
wcześniej pasie naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu
wtopienia podsypki na całej szerokości zakładu,
-rozgrzewać palnikiem podłoŜe oraz spodnią warstwę papy, aŜ do zauwaŜalnego
wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.
Na całej długości zgrzewa, powinien wystąpić wypływ masy asfaltowej o
szerokości 0,5 - 1,0 cm.
- arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady o szerokości podłuŜnego 10 cm
i poprzecznego12-15 cm. Zakłady nie powinny się pokrywać a być przesunięte
względem siebie. Z uwagi na mały spadek dachu , naleŜy unikać zgrubień na
łączeniach papy. W trakcie zgrzewania papy do obróbek blacharskich chronić je przed przegrzaniem.
5.2. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej
a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku,
lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C.
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach.
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5.3. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej
c) rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza
blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
d) powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny
być lutowane na całej długości,
e) rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstępach nie większych niŜ 50 cm,
f)
spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
g) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Koryto dachowe
Z płyt OSB/3 gr.12mm uformować spadki koryta odwadniającego. Zabezpieczyć
przeciwwilgociowo papą podkładowa grubości 4,6mm, posiadają wkładkę - kalandrowana włóknina
poliestrowa nowej generacji - podwyŜszającej parametry wytrzymałościowe oraz gwarancję jakości i
szczelności pokrycia dachu. Powstałe koryto wyłoŜyć cynkowo-tytanową gr. 0,07mm, w arkuszach na
rąbek leŜący
Wykonać obróbki blacharskie powstałej rynny w połączeniu ze świetlikiem i przeciwległym spadkiem
dachu.
5.5. Blacha trapezowa i płyta warstwowa
Podkonstrukcja stalowa tworzy ruszt (podkład bezpośredni) pod
blachę trapezową i płyta warstwową, oraz zapewniają odpowiednią wentylacjê poprzez utworzenie
tzw. pustki powietrznej. Dzięki temu nagromadzona wewnątrz obiektu wilgoć moŜe zostać łatwo
odprowadzona na zewnątrz. W przeciwnym wypadku para wodna mogłaby ulec skropleniu co w
dłuŜszej perspektywie czasu moŜe doprowadzić do korozji pokrycia dachowego. Blachy trapezowe
mocowane są do podkonstrukcji w konstrukcjach łącznikami (najczęściej wkrętami samowiercącymi).
Ilość mocowań powinien naleŜy przyjmować, Ŝe w pasach krawędziowych które wg PN-77/B-02011
wynoszą od 1 do 2 m ilość mocowań, powinna wynosić: min. 8/m2, a w strefach ośrodkowych: min.
5/m2. Kierunek montaŜu powinien być zawsze przeciwny do kierunku wiatru.
5.6. Wentylacja – kominy
Kominy wentylacyjne fi 110 z wentylatorem elektrycznym przeznaczony jest do wywiewu
czystego powietrza z pomieszczeń. Maksymalne stęŜenie zapylenia wywiewanego czynnika nie
powinno przekraczać 03/m³ przy temperaturze 45ºC. W głowicy kominka jest zamontowany wentylator
zblokowany z silnikiem renomowanej firmy EBM o mocy 24W, 230V i 2710obr/min. Obroty wentylatora
a zarazem wydajność moŜna płynnie regulować za pomocą napięciowego regulatora obrotów.
Wentylator moŜe być sterowany przez uniwersalny sterownik typu MAX Plus który łączy w sobie;
czujnik wilgotności, wyłącznik czasowy, czujnik oświetlenia.
DuŜą zaletą wentylatora z podstawą regulowaną jest łatwy montaŜ ( analogicznie jak zwykły kominek
regulowany papa/gonty). Wentylator jest wykonany jest z tworzywa ABS oraz oznaczony znakiem CE.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.
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W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7.

Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
2
–
– m pokrytej powierzchni,
–
– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
–
- m2 obróbek, i koryta

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoŜa
a) badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
b)
sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
jest niemoŜliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
–
podłoŜa (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.
b)
badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
–
dokumentacja techniczna,
–
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa 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 takŜe wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z płyt
a) Sprawdzenie mocowań płyt, i równość pokrycia
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
b)
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
c)
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
d)
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
e)
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów
kanalizacyjnych.
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Podstawa płatności
Pokrycie z płyt.
2
Płaci się za ustaloną ilość m .
Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–
przygotowanie,
–
zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń,
–
uporządkowanie stanowiska pracy.
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
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i
badania przy odbiorze.
4. Świetliki
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru świetlików.
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 specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie montaŜu ślusarki drzwiowej do obiektu.
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 InŜyniera.
2. Materiały
2.1. Okna – świetliki
Nowe okna o konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze białym:
rama aluminiowa z profili 60x40x2mm
profile aluminiowe zamykające z uszczelką EPDM.
• Kształtowniki aluminiowe wykonywane w procesie przeróbki plastycznej ze stopu aluminium
EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:
- skład chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,
- odchyłki wymiarowe kształtowników wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
- własności mechaniczne wg DIN1748 T.1,
- inne wymagania określone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.
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Powierzchnie kształtowników powinny być wykończone powłokami anodowymi lub
proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozją w kolorze wg.
palety RAL. Grubość powłoki anodowej oznaczanej wg. PN-90/-04006/01 – 20-30 µm.
Grubość powłoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-93/C-81515 – 75±15µm.

Zastosować uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.
Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący wymaganą
trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być
wymienialne. NaleŜy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe.
Wypełnienie przestrzeni szybowych wykonać z płyty poliwęglanowej.
NaleŜy zastosować płyty poliwęglanowe trójkomorowej o grubości 20mm w kolorze mlecznym o
transmisji światła około 45%, współczynnik przenikania ciepła około W=1,95 [W/m2 K]. Wysokość
zastosowanej płyty 2,20cm.
Poliwęglan komorowy jest tworzywem, którego własności sprawiają, Ŝe stanowi najbardziej
uniwersalny materiał zdolny połączyć najwyŜsze parametry optyczne i wytrzymałościowe z doskonałą
izolacją termiczną. Lekkość, wytrzymałość i walory estetyczne powodują, Ŝe jest tworzywem często
wykorzystywanym w róŜnych aplikacjach.
Okna przewidziane do uchylania naleŜy wyposaŜyć w siłowniki elektryczne podłączone do włącznika i
podłączone do istniejącej instalacji.
Podstawowe właściwości:
•
•

•
•
•

Doskonała termoizolacyjność;.
Odporność na działanie czynników atmosferycznych;
Płyta jest odporna na zmiany temperaturowe, wiatr, słońce, opady, gradobicie. Poliwęglan
moŜe pracować w szerokim zakresie temperatur (od – 40 C do 120 C), a filtr akrylowy
wbudowany w procesie wytwarzania, chroni go przed starzeniem się i Ŝółknięciem pod
wpływem promieniowania UV.
Odporność na uderzenia;
Bardzo dobra przepuszczalność światła;
Jednocześnie wnętrze chronione jest przed promieniowaniem UV.
Lekkość i łatwość montaŜu;
Wymagają lŜejszych (przez co tańszych) konstrukcji nośnych. Płyty są wygodne w
transporcie, obróbce i montaŜu.

Elementy złączne.
Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki, podkładki stosowane do wykonywania połączeń, są
wykonane ze stali nierdzewnej, (wg norm przywołanych w dokumentacji systemowej)
Okucia.
W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego
systemu. Mocowanie do kształtowników okien zgodnie z dokumentacją systemową. Typy okuć
powinny być dostosowane do cięŜaru własnego skrzydeł oraz do obciąŜeń eksploatacyjnych.
2.2. Badania na budowie
2.2.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptacje InŜyniera.
2.2.2. KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni,
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jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy.
–
–

3.

Sprzęt
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt.

4.

Transport
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą.
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić:
–
prawidłowość wykonania podkonstrukcji,
–
moŜliwość mocowania elementów,
–
jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowaną przez InŜyniera.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione tak aby nie następowało przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy
uszczelniającej.
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich
5.6. MontaŜ płyt poliwęglanowych
Płyty naleŜy przechowywać chroniąc je przed wpływem czynników atmosferycznych i składować na
paletach, zabezpieczając przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które mogą
doprowadzić do znacznego wzrostu temperatury w stosie, co mogłoby spowodować sklejenie się płyt
lub sklejenie folii z płytą.
Podczas montaŜu płyt naleŜy pamiętać o oklejeniu komór płyty taśmą zabezpieczającą, która chroni
przed wnikaniem do wewnątrz kurzu i drobnoustrojów mogących doprowadzić do zanieczyszczenia
(np. na zielono).Stosujemy taśmę pełną lub paroprzepuszczalną, która zalecana jest szczególnie w
konstrukcjach gdzie występuje róŜnica temperatur po obu stronach płyty. Aby skroplonej parze wodnej
umoŜliwić wydostanie się z płyty, taśmę paroprzepuszczalna stosujemy do zabezpieczenia komór
niŜej połoŜonej krawędzi płyty.
Trzeba takŜe wziąć pod uwagę liniową rozszerzalność termiczną materiału (ok.+/- 3mm na mb) i
zostawić odpowiednią ilość wolnej przestrzeni podczas mocowania płyty w ramach oraz przy
wierceniu otworów, aby umoŜliwić swobodną pracę płyty.
Płyty moŜna ciąć nierozwiedzionymi brzeszczotami o drobnych zębach oraz wysokoobrotowymi piłami
tarczowymi. Cięta krawędź płyty powinna być napręŜona i unieruchomiona, aby uniknąć postrzępienia
krawędzi. Płyty poliwęglanowe moŜna giąć zgodnie z kierunkiem komór, przy czym promień gięcia dla
płyt o komorach prostokątnych wynosi zwykle 175 x grubość płyty (dla pewnych rodzajów płyt ma on
wartość 150 x grubość płyty lub 200 x grubość płyty).
6. Kontrola jakości
6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
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sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
–
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
–
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
–
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami,
–
sprawdzenie działania części ruchomych,
–
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.
–

7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i
6.

9.

Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu,
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
PN-80/M-02138.
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

5. Roboty izolacyjne
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji.
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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 specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie izolacji termicznej w obiektach objętych przetargiem.
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. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1. Materiały do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
Płyty styropianowe Styrodach NRO E15 przeznaczone są do wykonywania termoizolacji dachów
płaskich podlegających wymaganiom odporności ogniowej w ramach systemu ECON fireproof.
Płyty o kolorze róŜowym produkowane są w dwóch wymiarach: 2000 x 1000 mm lub 1000 x
3
1000mm Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m , przy czym wysokość
stosu nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
Przechowywanie
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł
ognia.
Transport.
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i
ruchu drogowego.
3.

Sprzęt
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport
Wg wymagań ogólnych

5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy
układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie
styków winno wynosić minimum 3 cm.
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5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w
czasie wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany,
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folią lub papą).

5.3. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
 wszystkie podłoŜa muszą być czyste, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń (kurz,
grudki zaprawy, stare szczeliwa, itp.),
 bezpośrednio przed aplikacją pianki zwilŜyć podłoŜe,
 ościeŜnicę drzwiową lub okienną zamocować mechanicznie i rozeprzeć (zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki),
 zabezpieczyć przed zabrudzeniem ościeŜnice i powierzchnie do nich przylegające (na
przykład za pomocą folii malarskiej i taśmy maskującej),
 puszka powinna mieć temperaturę pokojową (w razie potrzeby zanurzyć puszkę w letniej
wodzie),
 dokładnie wymieszać zawartość puszki przez energiczne potrząsanie (około 30 sekund),
 nakręcić rurkę dozującą na zawór, odwrócić puszkę do góry dnem i w tej pozycji aplikować
piankę,
 przestrzeń roboczą wypełniać zawsze od dołu do góry jedynie w części objętości szczeliny,
poniewaŜ pianka zwiększa swoja objętość podczas utwardzania,
 warstwa pianki nie powinna być grubsza niŜ 3 cm przed utwardzeniem. Większe szczeliny
wypełniać stopniowo warstwami, następną warstwę nakładamy dopiero po utwardzeniu
poprzedniej i zwilŜeniu jej wodą,
 po całkowitym utwardzeniu usunąć elementy rozpierające, obciąć noŜem nadmiar pianki i
zabezpieczyć przed działaniem promieni UV, farbą, tynkiem, silikonem lub innymi
uszczelniaczami,
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne.
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
Powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.

Obmiar robót
2
Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.

Podstawa płatności
2
Płaci się za ustaloną ilość m izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
dostarczenie materiałów,
przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą,
zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie geowłókniny,
wykonanie izolacji wraz z ochroną,
uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Płyty styropianowe.

